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Постоје два односа према прошлости испуњеној поделама, борбама и 
крвљу. Први, јавно отварање питања о стварним садржајима тог времена улагањем 
највећих и најсавеснијих напора да се открију чињенице и изграде поуздана 
гледишта; друго, потискивање прошлости у жељи да се она заборави, што прате 
идеолошка тумачења и идеологизиране представе, што ствара редуковане и 
преправљене слике прошлости. Пут до сазнања води преко научног бављења 
историјом, и критичким приступом према историјским изворима, на основу којих 
сазнајемо прошлост. Научност је повезана са прастаром потребом да се ипак зна 
истина о догађајима из прошлости и практичном потребом да се познавањем 
истине превазилазе разлике и сукоби, негује трезвена свест. Међутим, историјска 
наука сматра да се до истине у историји може вечно долазити, што значи да јој 
се можемо само приближавати, јер се коначно у историјском не може спознати.1 
Отуда и назив ове књиге “Осветљавање истине”, у којој су приређена документа 
о политичкој и војној историји Чачка од почетка 1938. до краја 1941. године, као 
једином научном путу да се досегне слика прошлости која је у чачанском крају 
била испуњена великим насиљем чије последице осећамо и данас. Мржњу и поделе 
додатно су подстицале идеолошке фразе које су се понављaле више од пола века у 
којима је партизански покрет слављен као “анђеоски”, а четнички приказиван као 
део “сила мрака и безумља”. Данас постоје и супротна тумачења.

По речима професора Андреја Митровића “историјска свест је најпре и 
највећим делом испуњена нетачним и митом, а тек са уобличеном тежњом да се 
открије историјска истина, обликује се напор да се наспрам миту стекну тачне 
представе о историји (...) Истина за којом се трага схвата се као апсолутна истина, 
али се у трагању остварују само одређена открића, стварају знања (...) Из тежње ка 
истини настаје и развија се процес грађења сазнања. Истина се показује само као 
општи идеал који подстиче на напор, одређује тежњу и осмишљава трагалаштво 
умом (...) Оно је развијено и поуздано познавање многих садржаја историје, али 
никако не досеже да постане апсолутна истина, мада њој, иначе тежи. Наиме, 
истина остаје недостижна, само је одређујући идеал. Њу истраживања непрестано 
освајају, стварањем знања вечито јој се приближавају. Једино је могуће постизати 
стално већа знања и остварити увек недовршену истину (...) Разумско опредељење 

1 Андреј Митровић, Расправљања са Клио. О историји, историјској свести и историографији, 
Сарајево, 1990, стр. 136, 219, 221. 
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уноси значајну двојност тврдњом да знање никад није коначно (...) То је већ значајан 
постулат да је сазнање могуће уколико непрестано тежи усавршавању.2 

Са друге стране политизирајућа историографија се по правилу служи 
сиромашним изразом, понавља политички општа места, а може бити и примитивно 
окићена окошталом реториком, звучним фразама и праскавим речима без правог 
садржаја. Док идеолошка и пропагандна историјска литература настоји да убеди 
и придобије служећи се јасним гледиштима и чврсто усмереним мишљењем, без 
обзира колико тачног и нетачног у њој има, постоје и списи који употребљавају 
нејасне сугестије у намери да растроје мишљење и створе претпоставке за свакојаке 
злоупотребе човека, што постаје управо могуће искоришћавањем неодређености 
проширених схватања. Очевидно је да се не рачуна са комуникацијом са разумним 
него да се настоји да се убеди у мистично ради подстицања страха, мржње и чак 
убилачких страсти, наиме да се циља на несвесно, на дубоко подсвесно, да се можда 
настоји искористити сам порив смрти (...) Разумско расуђивање је овде потиснуто 
тиме јер је поречена стварност историје. Основни метод је мистификовање (...) У 
основи је тежња за сугестијом (...) она има своје средишње теме: то су страхотна 
масовна убиства или – чак много чешће – тајне организације.3

Догађа се да пропаганда узима себи успелу маску историчара, али и да 
историчар прихвата задатке пропагандисте, некад идеолошког бојовника, па и оног 
који, уз сталну вику да је научник, ствара мржњу и подстиче сукобе међу људима 
и народима. Најревноснији међу овима досежу улогу идеолога мржње и насиља. 
У примитивним околностима и затрованим атмосферама, посредно, они постају 
и подстрекачи смрти. Неуко окружење, заостали слојеви и нееманциповане групе 
желе у стручњаку за историју да виде идеолога односно првосвештеника (нације, 
државе или класе), прихватајући га само као таквог. 4

Због снажних потреса који је са собом донео, Други светски рат је 
историографска тема која и данас на просторима Србије изазива опречна мишљења 
у јавности. Други светски рат однео је милионе жртава на целој земаљској кугли. 
Људска страдања и материјална пустошења никада у историји нису била таквих 
размера. Ратне судбине није била поштеђена ни Краљевина Југославија, ни српски 
народ у њој. Иако је од завршетка Другог светског рата прошло више од шест 
деценија број жртава на простору Југославије и Србије још није тачно утврђен, 
а у историјској науци још трају расправе о цифри од 1.700.000 погинулих, као 
преувеличаној. Процене за Србију крећу се од око 150.000 погинулих, за чачански 
крај (данашње општине Лучани, Чачак и Горњи Милановац), око 6.700 погинулих.

Супротна тумачења догађаја који су се одиграли на простору чачанског 
краја и данас изазивају пажњу јавности. Услед полувековне превласти идеологије 
над историјском науком није било могуће слободно истраживати сву сложеност 
догађаја током Другог светског рата на простору Југославије, а нарочито на нивоу 
микроцелина, где је притисак горопадних партијских апаратчика, правоверних 
идеолошких активиста и тајне полиције, увек је био снажнији. Митоманска слика 
прошлости била је део званичне догме у коју се морало безпоговорно веровати. 
У супротном следиле су казне. Велики степен идеологизације и политизације 
није дозвољавао рационално сазнавање прошлости. Комунистичка власт се 
поистовећивала са историјом, једино су је они могли тумачити. Да би неко 

учествовао у научном животу пресудан критеријум је био окупљање око линије 
КПЈ и НОБ-а. За историчара од струке, у таквој средини није било места. Емоције 
су имале превласт над рационалним мишљењем, идеологија је потискивала науку 
и стручну свест. 

“Историчари-пропагандисти” из доба тоталитарне идеологије су били 
удаљени од изворне грађе, тематски усмерени, политички ангажовани и сљубљени с 
догађајима. Прoпагандисти су имали само један циљ: да у свести људи зацементирају 
идеолошку слику историје Другог светског рата у којој је партизанима намењена 
улога народних ослободиоца, хероја и мученика, а четницима издајника и 
злочинаца. Нико не спори да је заиста у оба покрета било особа које могу понети све 
ове епитете, али се никако не може прихватити потпуна подела на “снаге добра”и 
“силе зла”, јер она није део реалности утврђених историјских чињеница. Свака 
рационална слика прошлости у којој би биле предочене све стране у грађанском 
и ослободилачком рату 1941-1945. године, а било их је више од две, аутоматски 
су одбациване, и још увек се од појединаца са нескривеном мржњом осуђују као 
“злонамеран” покушај да се “прекраја” историја. При томе се заборавља сопствена 
улога у вишедеценијским пропагандним и полицијским притисцима на слободу 
личности и научно стваралаштво, што је оставило катастрофалне последице на 
развој друштва у Србији.  

Најновији напад на критички прилаз историји Другог светског рата на про-
сторима Чачка и околине дошао је од стране дела припадника СУБНОР-а у Чачку, 
који су штампали идеолошко-пропагандну брошуру под називом “Затамњена 
истина”, а у поднаслову је скуп увреда на рачун аутора монографије “Затамњена 
прошлост”, за коју тврде да је обмана и фалсификат. Запрепашћује идеолошка 
острашћеност и говор мржње који излази са готово сваке странице ове брошуре 
(штампане у 1.500 примерака), а који долази од људи који су деценијама били 
део репресивног апарата тоталитарне државе у којој је слобода била значајно 
ограничена. Заправо они су и овом приликом изразили негодовање услед увођења 
демократије, јер је “истина страдала доласком вишестраначја”, отворено жалећи што 
данас нема кривичних прогона којима би требало подвргути ауторе монографије 
“Затамњена прошлост”. Исти људи су 2001. године једног од аутора “Затамњене 
прошлости”, пре него што је монографија објављена, неуспешно тужили суду, јер је 
“увредио НОБ” јавно пишући о потреби испитивања екзекуција које су се десиле у 
Чачку по доласку партизана на власт 1945. године.5 

Доживљавајући људе који се баве критичким освртом на историју Другог 
светског рата као личне противнике које треба уништити, чачански субноровци, 
и пензионисани припадници тајне полиције у доба комунизма, изнели су у својој 
идеолошко-пропагандној брошури низ грубих клевета, увреда, и нескривене 
нетрпељивости, користећи се идеолошким фразама, подстичући мржњу код 
јавности према ауторима монографије “Затамњена прошлост”, са потпуним 
искривљењем историјских чињеница које се подешавају да би одговарале само 
једној страни у грађанском рату. Са друге стране у јавности су се већ појавиле 
књиге које говоре о репресији коју су вршили, док су били на власти, аутори 
брошуре “Затамњена истина”, када је полицијски притисак био нормална појава 
за елиминисање сваког критичког мишљења (погледати књигу Ранка Симовића, 

5  Одбијена тужба ОО СУБНОР-а Чачак против историчара Горана Давидовића по пресуди 
општинског суда у Чачку, К.бр. 90/2001 од 7. децембра 2001. године; СУБНОР промовисао 
књигу “Затамњена истина”, “Чачански глас”, 17. фебруар 2006.

2  Исто,  стр. 101-104.
3  Исто, стр. 122, 132-133.
4  Исто, стр. 205.



8 9

Оно време кружока, Чачак, 2006). Поред тога у публицистици се непрекидно 
објављују оптужбе против истих особа за физичко елиминисање политичких 
неистомишљеника након 1945. године, а грађа о томе може се наћи и на интернету.6 
Тим наводима бавило се и правосуђе, али је Окружно јавно тужилаштво у Чачку 5. 
децембра 2002. године одбацило кривичну пријаву против Пантелије Васовића за 
ратни злочин против цивилног становништва.7

Све ове тврдње долазе из круга људи који су били супротстављени режиму 
насталом након 1945. године, па су због тога лично и породично трпели репресију. 
Можда им се због тога може замерити да су пристрасни, али оптужбе које долазе 
од људи који су били чланови КПЈ/СКЈ, и припадали су апарату власти, имају 
готово истоветну садржину. Карактеристичан је извештај Комисије СК основне 
организације СУП-а судова и јавних тужилаштава у Чачку, из октобра 1966. године, 
у којој се оцењује да је Државна безбедност у Чачку била “оптерећена претензијама 
да прати, оцењује и утиче на целокупни друштвени живот (...) да се ова служба 
ставила изнад самоуправних органа, представничких органа (...) Давана су 
мишљења о људима, члановима комитета и друштвено-политичким радницима (...) 
На истом састанку изнето је да у Чачку већ годинама партијски и други активисти 
указују да службеник државне безбедности Васовић Пантелија служи као извор 
разних дезинформација, критизерства и неоправданог оптуживања људи”, са 
навођењем бројних преступа у служби. Вербалне изјаве које се и данас могу чути 
много су оштрије, а најављују се и нове књиге које би требало да их посведоче. 
Међутим, то је део прошлости коју такође треба критички преиспитати, али са 
којом они који су рођени иза ових догађаја немају, нити могу имати ништа лично, 
као ни са догађајима из Другог светског рата.8

Идеолошки ставови о догађајима у Другом светском рату још увек се 
производе зарад ситних политичких поена, а да се при томе друштво и даље 
дели, завађа, подстиче мржња код породица којима су током Другог светског 
рата најмилији страдали (често и на најсуровији начин) од партизана, четника, 
недићеваца, љотићеваца, Немаца и њихових сарадника. Страх и мржња се поново 
побуђују у циљу заштите сопствених политичких, идеолошких, породичних и 
личних интереса, као и лоше скривених покушаја да се појединци ослободе од личне 
одговорности за учешће у догађајима током рата (на различитим странама), али и 
у полувековној владавини једне партије, која је систематски гушила демократију и 
слободу личности.

Наравно, сви они који пишу о Другом светском рату, а не баве се хероиза-
цијом покрета који је по вољи идеолошким жрецима, проглашавају се за издајнике 
и фалсификаторе, са читавом салвом паролашке еуфорије, иза које је у доба 
једнопартијског система следио кривични, али и сваки други прогон идеолошких 
непријатеља. Друштвене околности су се ипак промениле, тако да је историјској 
науци омогућено да на рационалној основи сагледа догађаје током Другог светског 
рата и на подручју чачанског краја, ма колико се некадашњи моћници трудили да 
путем разних “канала” и “подземних” притисака онемогуће расправу о догађајима 
који су обележили читаву другу половину 20. века на простору целе Србије, па и 
чачанског краја.

Србија и чачански крај у Другом светском рату-кратак осврт

Уништавањем Краљевине Југославије од стране Хитлерове Немачке и њених 
савезника, распарчавањем државне територије, српски народ не само да је изгубио 
слободу, већ је на многим подручјима био изложен геноциду огромних размера. 
Борба за национално ослобођење против фашизма у свим његовим облицима, 
наметнула се као опредељење свим антифашистичким групама и покретима који 
су деловали унутар српског народа.

По речима професора Љубодрага Димића, језгро грађанског отпора немачкој 
окупацији Југославије и Србије (монархистичке, лојалистичке и антиосовинске 
снаге) створено је средином маја 1941. године на Равној Гори, око пуковника 
Драгољуба Михаиловића и групе официра која није била спремна да призна 
капитулацију и која се определила да у западној Србији настави борбу. У питању 
је био изразито војни покрет, који, посебно у почетку, није имао много “слуха” за 
страначке прваке и њихове међусобне неспоразуме. Политизација покрета била је 
строго забрањена. Доминирао је став да су Југославију издале њене политичке вође, 
али да то није поништило борбени дух српског народа спремног и способног да, 
упоредо уз отпор непријатељу, спроведе властиту духовну и материјалну обнову.

Околности су налагале да покрет прихвати дефанзивну стратегију борбе. 
Четнички покрет се залагао за монархистичку Југославију у којој се, након 
рата, морао омеђити српски простор, обновити монархија, казнити издајници и 
изазивачи геноцида, вратити политички систем из претходног стања. Упориште 
таквим погледима налажен је у ослону на краљевску владу у Лондону, војне 
формације у земљи, капитал стечен 27. марта 1941. код савезника (...) У оквиру 
“стратегије чекања” да се велики европски фронтови приближе југословенском 
простору, четници су заговарали заштиту билошке супстанце Срба и 
бескомпромисно разрачунавање са идеолошким противницима (комунистички 
покрет). Национална држава српског народа, уређена на начелима демократије и 
социјалне правде, била је идеал коме је Равногорски покрет тежио. Та стратегија 
није била у колизији са политиком српских политичара у емиграцији који су 
упозоравали да устанак значи проливање “српске крви” и да отуда, треба сачекати 
повољније време.9 

Комунистичка партија Југославије била је у Србији малобројна (око 2.200 
чланова и неколико стотина кандидата партије) али, зато, веома добро организована. 

6  Погледати публикацију: Марк Лоби, Тајне службе Србије 1945-2005, књига 1, Београд, 2006.
7  Образложење суда је било да нема довољно основа за сумњу да је пријављени Пантелија 

Васовић извршио наведено кривично дело и да су се догађаји који су се навели у кривичној 
пријави оштећених нису десили за време рата, оружаног сукоба или окупације, а за 
друга кривична дела наступила је застарелост кривичног гоњења у смислу чл. 95 ст.1 
КЗЈ. Оштећени-подносиоци пријаве су поднели кривичну пријаву против Васовића због 
“основане сумње да је у периоду од октобра 1944. године па до краја 1950. године у својству 
иследника ОЗНЕ, касније УДБЕ, кршећи правила међународног права за време оружаног 
сукоба између снага НОВЈ (партизана) и оружаних снага Југословенске војске у отаџбини 
– покрет Драже Михаиловића, наредио да се према цивилном становништву члановима 
породица припадника Југословенске војске у отаџбини врше убиства, мучења, нечовечна 
поступања...”. (Пријава поднета 9. октобра 2002. године; Одбачена пријава, Окружно јавно 
тужилаштво Чачак Кт. бр. 88/02, од 5. децембра 2002. године)

8 Осврт на иделошка тумачења у брошури “Затамњена истина”, као и о осталим локалним 
митолошким темама из Другог свестког рата, а које оптерећују друштвену свест локалне 
средине, биће објављена као посебна публикација.

9  Љубодраг Димић, Србија у Југославији, у: ”Историја српске државности”, књига III, Нови 
Сад, 2001, стр. 237-239, 251.
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Руководеће језгро партије чинили су професионални револуционари. Кадровски 
организована, прилагођена илегалном начину живота и рада, склона најстрожој 
конспирацији, са фанатизованим чланством које беспоговорно извршава наређења 
и спроводи “партијску линију”, КПЈ је била спремна да опстане под најтежим 
режимом окупације (...) Војна организација покрета била је апсолутно у функцији 
остварења револуционарних политичких циљева. Дисциплина, солидарност, 
спремност на жртву али и својствени догматизам, секташтво, искључивост и 
одсуство толеранције за другачије мишљење, биле су неке карактеристике српских 
комуниста. Васпитани у духу интернационализма, српски комунисти нису били 
склони да критички размишљају о судбини сопственог народа. Пролетерски 
интернационализам их је обавезивао да притекну у помоћ СССР-у не питајући 
за цену. У име “светле будућности” комунисти су лако одбацивали традицију и 
историју сопственог народа. Са жаром су критиковали “великосрпски хегемонизам”, 
били опседнути властитом митоманијом, прокламовали посебно поимање правде и 
револуционарни морал у коме су били препознатљиви елементи револуционарног 
макијавелизма (...) Илузија да ће рат кратко трајати потхрањивала је убеђење да 
се баш ту мора (у Србији) отпочети борба и извојевати победа над окупатором 
али и над класним непријатељем. При том је “српска буржоазија” представљала 
основног противника револуционарне смене власти. Отуда је, у проценама 
југословенских и српских комуниста, Србија представљала кључну југословенску 
земљу (...) Прихватање народноослободилачке стратегије није значило одрицање 
од револуционарног програма. За остварење својих циљева одабрали су офанзивну 
стратегију и према окупатору и према класном непријатељу, избацили су паролу о 
“братству и јединству”, одбацили сваки национални реваншизам у будућности, у 
оквиру рата настојали су да изведу социјалистичку револуцију.10

Влада Милана Недића је заговарала национално сабирање Срба и, у складу са 
тим, концепт “Велике Србије”, ослоњене на немачки Трећи рајх и упућене на младе 
генерације које “нису заражене вирусом југословенства”. Мисија сабирања српских 
територија у пракси је наилазила на непремостиве препреке (...) Идеолози Србије 
под окупацијом блиски М. Недићу и Д. Љотићу, сматрали су сваки отпор окупатору 
погубним за српски народ. По њиховом мишљењу рађање “треће Србије” било је 
могуће само под условом ако се “истреби” комунизам, јеврејство и масонерија. 
Непријатељство је исказивано према сваком облику “грађанске демократије” и 
либерализму (...) У складу са идеологијом органског универзализма апсолутизована 
су индивидулана својства српског народа, цео народ сматран је компактним 
социјалним организмом (...) Комунистичкој идеји и интернационалистичкој 
идеологији супротстaвљан је “светосавски дух” и “светосавски идеализам”.11

Српски политички и војни покрети током Другог светског рата, и они у којима 
су Срби чинили већину (партизански покрет) имали су супротстављене визије о 
југословенској и српској држави у будућности. За све њих било је заједничко да 
одбацују “систем” Краљевине Југославије. Крајња десница и идеолози “националне 
обнове” били су убеђени да кривца треба тражити у “гњилој демократији” која 
је допустила јеврејству, масонству и комунизму да разори националну основу 
српског друштва и институцију народне државе. Добру страну пораза априла 1941. 
године видели су у чињеници да ће након њега Срби “за свагда” рашчистити са 
Југославијом-државом у којој су живели са “браћом” и “небраћом”.

Четнички покрет је указивао на одговорност Хрвата али и на моралну и 
друштвену “посрнулост” Краљевине Југославије у којој су диктатура, “малогра-
ђанска псеудодемократија” и комунизам разорили отаџбину српског народа и 
запретили опстанку нације.

Комунисти су “ненародне режиме”, националне буржоазије а посебно 
“великосрпску владајућу клику”, која настоји да под фирмом југословенства 
задржи своју “пљачкашку хегемонију”, сматрали узроком распада “версајске 
Југославије”. Пораз државе у рату отворио је “револуционарну перспективу”, 
омогућио “сазревање револуционарних маса”, распршио постојеће “национално 
угњетавање”, разоткрио “издајство бивших владајућих кругова буржоазије”.12

Устанак који је захватио Србију 1941. био је резултанта деловања два, по 
много чему, супротстављена покрета. Двојност оружаних формација, команди 
и уопште власти долазила је до изражаја на сваком кораку. На једној страни 
је био покрет Д.Михаиловића који није признавао акт капитулације али се, 
истовремено, прибојавао социјалних немира, превратничких тежњи и промене 
друштвеног система у ратним годинама. Насупрот њему стајао је монолитан, 
снажан, кадровски добро организован и вођен револуцинарни покрет. 
Михаиловић је себе сматрао легитимним наследником оружаних формација 
Краљевине Југославије. Средином новембра 1941. Влада Д. Симовића означила га 
је командантом “свих југословенских оружаних снага у земљи”. Са тим чином, уз 
Владу и Краља, континуитет југословенске државе изражавао је Михаиловићев 
покрет са слободном територијом коју контролише, становништвом које на том 
простору живи, војним јединицама којима командује. Званичним прихватањем 
Михаиловића и његовог оружаног покрета значило је подизање угледа Краљевине 
Југославије међу савезничким државама али и наметање обавеза очувања 
друштвеног поретка који је у њој владао до Априлског рата 1941. године. Тим 
чином војни покрет у земљи почео се прилагођавати одлукама које су доношене 
у Лондону. Михаиловић је отуда тежио да све наоружане покрете “на окупираној 
територији Краљевине Југославије”, па и партизански, “улије” у војно-четничке 
јединице, стави под своју команду, наметне им јединствена обележја, поздраве 
и законе југословенске војске, примора их да признају краља и монархију, спута 
тенденције отварања “социјалног питања” и обавеже их на очување друштвеног 
поретка. Михаиловић се противио појединачним акцијама, сматрао да се 
тако “лакомислено” пролива крв и троши снага народа, захтевао јединство и 
дисциплину. Био је спреман да свако противљење “монополу” на вођење борбе 
са окупатором, избору стратегије, заштити економских и политичких позиција 
грађанства, најстроже санкционише. Антикомунизам био је битна компонента 
политике коју је Д.Михаиловић водио. За његов покрет комунисти су били 
главни непријатељ, “страни елемент”, препрека на путу националног уједињења. 
Бескомпромисно је захтевао њихово искорењивање, “чишћење” и елиминисање, 
на сваки начин, па чак и у “сарадњи” са домаћим квинслинзима и окупатором (...) 
Насупрот томе партизански покрет је, уважавајући сопствена борбена искуства и 
политичке процене, изграђивао сопствену војну структуру, систем командовања, 
начин мобилизације, стратегију и тактику ратовања. Уз сопствену оружану силу 
(партизански одреди), формирање нових органа власти (народноослободилачки 
одбори) указивало је на намере КПЈ (партија “револуционарне акције” и “социјалне 
револуције”) да борбу са окупатором искористи за рушење постојећег поретка 

10  Исто, стр. 240-242.
11  Исто, стр. 244, 248.

12  Исто, стр. 229-230.
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и револуционарно преузимање власти (...) Класни радикализам, секташтво и 
препознатљив догматизам (...) претварао је ослободилачку борбу у класни сукоб, 
заоштравао постојеће разлике у подељеној и мржњом испуњеној земљи. Сукоб је, 
отуда, био неминован (...) Насупрот “легитимиста” који су захтевали одржавања 
постојећег стања налазио се комунистички покрет, који је искључивао сваку 
могућност “повратка на старо”. Тенденција да се грађански рат избегне, а касније 
прекине, није постојала. У њему су, ратујући сви против свих, учествовале две 
основне снаге антифашистичког карактера-четници и партизани али и Недићеве 
оружане формације, четници Косте Пећанца, Љотићеви одреди. Сукоб није 
био интерног карактера јер је подршка закрвављеним противницима стизала 
од Немаца, Британаца, Совјета. Свака од сила имала је свој “стратешки улог” 
у балканском ратишту. Ослободилачки рат био је отуда, у исто време, крвави 
грађански рат у коме су се борили сви против свих. На крају рата КПЈ је изашла 
као апсолутни победник.13

По речима професора Бранка Петрановића, једнопартијска власт трајала је 
код нас више од 45 година, више него дуго, без преседана за демократске земље, власт 
без икакве стварне контроле: парламентарне, финансијске, судске. Темељ власти 
комуниста након 1945. године био је садржан у победи над фашизмом, ослобађању 
земље и елиминацији конкурентског антифашистичког покрета Д.Михаиловића. 
То је врема када је могла да постоји само монументална историографија, у којој је 
свет “почињао” од 1941. године.14 

Иза победе остале су бројне жртве и дубоко подељено друштво. По за 
сада још увек непотпуним подацима, који се непрекидно допуњују и исправљају, 
чачански крај (општине Лучани, Чачак и Горњи Милановац) у Другом светском 
рату имао је око 6.700 настрадалих у свим формацијама, а међу њима највише 
цивила. Ради поређења, цела Бугарска, која је била на страни фашизма, имала је 
око 22.000 погинулих, а Албанија 28.000 настрадалих. 

Оно што је најстрашније, велики број погинулих у чачанском крају 
настрадао је у грађанском рату. Учињени су многи злочини. Ова чињеница и данас 
изазива полемике, и политичке злоупотребе. Аутори тротомне књиге “Затамњена 
прошлост. Историја равногораца чачанског краја”, су у више наврата у својим 
радовима јасно осудили све злочине који су се десили почев од 1941. године. Нико 
није оправдан, а најмање појединци из четничких или љотићевских редова, који 
су уосталом и кажњени за своја недела. Међутим, аутори су приказали, објаснили 
и јасно осудили и злочине партизана и комуниста, што је тема о којој се пола века 
није смело расправљати. 

Ако се жели објективно приказивање драматичних ратних збивања, онда је 
неопходно истражити све стране у сукобу који је однео много живота. Инсистирање 
само на злочинима једне стране и потпуно занемаривање одговорности за злочине, 
али и полувековну недемократску и тоталитарну власт под вођством комунистичке 
партије, никако неће залечити дубоке ране из Другог светског рата. Свака 
тренутна политичка или идеолошка “рачуница” која се базира на прављењу подела 
у друштву, које је више деценија провело у тоталитарном друштвеном систему, а 
да је пре тога изашло из крвавог грађанског и ослободилачког рата, никако неће 
донети добро будућим генерацијама, и само је део говора мржње који распаљује 
убилачке страсти. Они који тако поступају требало би да се замисле над својим 

поступцима. Поновно замагљивање истине, и подгревање емоција код родбине 
оних који су страдали од четника, може само да проузрокује исти ефекат код људи 
чији су најмилији страдали од комуниста. То би узроковало нове поделе друштва и 
стварање убилачких емоција које могу да доведу и до нових сукоба међу људима.

Чачански крај 1938-1941. у огледалу историјских извора

Острашћеност која прати расправе о догађајима током Другог светског рата 
на простору чачанског краја, прети новим поделама у друштву које већ има тешко 
историјско наслеђе. Једини рационални начин да се друштво ослободи напетости 
води преко објективног сагледавања прошлост кроз проучавање историјских 
извора свих зараћених страна које су проузроковале поделе у друштву, а које трају 
и данас. Бројни историјски извори који се чувају у Историјском архиву у Чачку 
као и у Народном музеју у Чачку најобјекнивније су сведочанство о прошлости. 
Они су деценијама склањани од јавности, а професионални историчари су током 
полувековне једнопартијске диктатуре избегавали да их користе јер би им то 
донело многобројне непријатности па и кривичне прогоне.

Историјски извори који се приређују у овој књизи већ су коришћени од 
аутора тротомне монографије “Затамњена прошлост. Историја равногораца 
чачанског краја” и они су постали део научног и цивилизацијског наслеђа чачанског 
краја. Идеолошка острашћеност посебно се обрушава на историју као науку путем 
ниподаштавања сваке могућности да се прошлост објективно сагледа и проучи 
путем коришћења историјских извора, који се проглашавају за “пристрасне”, а они 
који их користе да се са њима поистовећују (што је одлика сваког примитивног 
мишљења и истински заробљеног ума), а у исто време, са друге стране, силом се 
намеће слика прошлости која одговара “победницима”.

Да би се избегле многе обмане и затамњивања историје, сматрали смо да 
је најбољи пут за предочавање свих догађаја из прошлости да се објаве сачувани 
историјски извори. Аутори су се одлучили да приреде серијал књига који ће кроз 
историјске изворе предочити јавности историју Чачка и околине од почетка 1938. 
до краја 1948. године. Ова деценија је изабрана јер се у њој преломила читава 
друштвена, државна, привредна и идеолошка структура српског друштва, па и 
Чачка и његових житеља. Либерално државно уређење са свим својим слабостима 
у Краљевини Југославији (при чему се мора нагласити да је демократија након 
1929. била најпре укинута, а од 1935. значајно ограничена), у коме је грађанство 
било носилац целокупног друштвеног живота, најпре је разорено немачком 
окупацијом и распарчавањем земље, а онда додатно поремећено грађанским 
ратом. Партизани, као победници у грађанском рату 1941-1945. године, наметнули 
су диктатуру пролетаријата као друштвени систем о коме су сањали као идеалу 
коме треба тежити. Узор је био СССР и Стаљин у коме нису видели диктатора до 
1948. године. 

Управо да би се показала генеза таквог идејног система, одлучили смо се 
да историјску грађу приређујемо од почетка 1938. године у којој су се политички 
сукоби у чачанском крају све више заоштравали, што је кулминирало грађанским 
ратом на јесен 1941. године. Са друге стране устанак који је избио 1941. године 
против немачке окупације никако није био само плод “исхитрености”, већ је за 
таква дешавања постојала снажна национална, антигерманска и слободарска 
традиција. Исто тако грађански рат који је отпочео 1941. године није био плод само 
деловања појединаца, већ је имао узроке у политички и идеолошки подељеном 

13  Исто, стр. 249-250.
14 Бранко Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945, Београд, 1992, стр. 5-9.
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друштву непосредно пред рат, при чему су комунисти нескривено били на линији 
потребе извођења социјалне револуције и стварања државе по узору на СССР. 

Историјски извори који говоре о прошлости Чачка од 1938. до краја 1941. 
чувају се у Историјском архиву у Чачку и Народном музеју у Чачку. За период до 
рата то су заправо извештаји Среског начелства Дринској бановини у Сарајеву, у 
којима се детаљно дају описи свих политичких догађаја, демонстрација, протеста, 
предочава политичко стање духа у народу, шаљу анализе. У исто време дају се и 
леци, прогласи и резолуције свих политичких странака, а посебно комуниста као 
забрањене партије која тежи насилном друштвеном преврату, као и деловању ЈНП 
“Збор” (љотићевци), који се супротстављају комунистима. Ова грађа је драгоцено 
сведочанство о идеолошким и политичким сукобима који су изродили велику 
мржњу и насиље 1941. године. У документима се открива сва погубност друштвеног 
система у коме нема пуне демократије, контрапродуктивност полицијских мера 
против комуниста који мобилишу омладину на принципима извођења друштвеног 
преврата. У исто време осликава се моћ, али и немоћ полиције, ограничене 
законском регулативом и судском процедуром која је штитила и комунисте, иако 
их је држава прогонила, као и све личне, породичне и многе друге везе које су испу-
њавале политички живот мале вароши какав је био Чачак пред Други светски рат.

Снага комуниста била је у омладини која је мобилисана на линији борбе 
за социјалну правду, слободу (која се схвата класно), одупирању надирућем 
фашизму. Упориште збораша (љотићеваца) налазило се у јаком националном и 
верском осећају који је прожимао цео чачански крај, омладини која се васпитавала 
у православном хришћанском духу, посебно услед деловања епископа Николаја 
Велимировића. Демократске снаге нису имале снажно упориште у омладини, коју 
нису политички злоупотребљавали као њихови политички противници, што се 
исказало као слабост у 1941. години.

Историјски извори који се односе на 1941. годину су најзначајнији део 
књиге, јер се први пут објављују оригинална документа настала унутар покрета 
Д. Михаиловића, али и снага које су биле уз владу Милана Недића. Поред већ 
објављене архивске грађе у Зборницима НОР-а, ова документа чине јединствени 
скуп докумената о устанку и грађанском рату на просторима Западне Србије, што 
је одредило политички ток догађаја у следећих шест деценија. Архивска грађа из 
октобра и новембра 1941. године на потпуно другачији начин осликава узроке и 
почетак грађанског рата, него што је то до сада било презентовано јавности кроз 
непрестану ратну пропаганду насталу унутар партизанског покрета новембра-
децембра 1941. године.

 Досадашњи “докази” о четничкој “издаји” били су део идеолошке кампање 
за остварење политичких циљева и смишљено прикривање докумената који говоре 
сасвим супротно. Са друге стране приређена је и документација која говори о 
легализацији одреда који су до половине новембра 1941. године били под командом 
Д.Михаиловића, а од тада почињу да се прикључују влади Милана Недића, која је 
са окупатором угушила устанак. Ова документација осликава и ту димензију рата 
у којој су легализовани одреди директно били одговорни за прогоне партизана 
и њихових присталица, што је резултирало масовним стрељањима присталица 
партизанског покрета од стране Немаца, пошто би их легализовани четници најпре 
хватали на терену. 

Није изостављена ни архивска грађа настала у партизанским јединицама, 
како током сарадње са четницима Д.Михаиловића, тако и у време сукоба и мирења 
са њима. На жалост ова грађа је за 1941. годину најсиромашнија (јер готово уопште 

није сачувана), за разлику од каснијих ратних раздобља. Као супротност овој 
архивској грађи приређени су и извештаји активиста покрета “Збор” (љотићевци) 
у Чачку током 1941. године, који су у партизанима, али и у четницима видели 
своје противнике. Ова оригинална архивска грађа је приређена хронолошки, 
заједно са историјским изворима који су били објављени, али расути по бројним 
публикацијама, што је онемогућавало објективно сагледавање свих замршених 
догађаја током 1941. године. 

Изузетак је направљен за документа немачких јединица која се односе на 
Чачак и околину. Пошто су то заправо изводи из већих докумената, који се највећим 
делом уопште не односе на Чачак, сматрали смо да је најбоље да се подаци о Чачку 
хронолошки поређају и прикажу као један докуменат. Немцима су сви устаници 
били непријатељи, а извештаји њихових јединица су били кратки, али објективни, 
посебно о репресији према становништву, припадницима партизана (које су 
редовно звали комунисти), али и четницима Д. Михаиловића. Ова документа 
говоре и о преговорима са Михаиловићем, вредности и значају тих догађаја, као и 
о потерама за Михаиловићем децембра 1941. године, када је уцењен од окупатора. 
Иако је ова грађа већ била објављена, она је сада први пут сакупљена из различитих 
докумената и смештена у један хронолошки оквир, и са оригиналном грађом даје 
уравнотеженију слику о догађајима 1941. године.

Посебан одељак чине ратни дневници из 1941. године. Најпре је приређен 
дневник Божидара Ћосовића познатијег као “Божо Јаворац”, који је већ маја 1941. 
године имао свој одред који се борио против муслимана који су се прикључили 
усташама у Рашкој области (Санџаку). Божо Јаворац је заправо био “дивљи” четник 
који је водио свој рат, а његови мемоари су значајно сведочанство које до сада 
није било презентовано. Приређен је и дневник Радојка Јовандарића, команданта 
Котленичког четничког одреда, који говори о априлском рату, подизању устанка, 
опсади Краљева и почетку грађанског рата. Оба дневника се први пут објављују. 

Овом приликом поново је објављен и дневник Милутина Стојића, 
политичког комесара Трнавског партизанског батаљона, који прати догађаје из 
перспективе припадника КПЈ и партизанског покрета од 22. јуна 1941. до почетка 
1942. године, када је Стојић ухваћен од окупаторских власти. Први устанички 
дани, успеле и неуспеле акције, дилеме о томе да ли ће револуционарне акције 
изазвати грађански рат, опсада Краљева, почетак грађанског рата са четницима и 
њихов пораз, али и тешки дани децембра 1941. године када су партизани сурово 
прогањани од четника који су се легализовали код владе Милана Недића, чине 
основу овог дневника. Његов значај је и у томе што су његови записи, али и 
речник, били заправо основа на којој је грађена полувековна слика о догађајима у 
чачанском крају 1941. године. 

Објављен је и дневник “непознатог четника”, лица које припадало Михаило-
вићевим одредима, родом из Новог Сада, али чије име није остало забележено. 
Овај дневник је посебно значајан за догађаје везане за почетак грађанског рата 
новембра 1941. године.

Због оскудности архивске грађе која осликава догађаје на лето 1941. године 
сматрали смо да треба објавити и низ сећања и мемоарских записа о Чачку и 
околини, који дају субјективна, лична, али за сада једина обавештења о томе какве 
су информативне задатке имали комунисти према немачким војницима маја 1941. 
године, о оснивању покрета отпора истог месеца у Драгачеву на монархистичким 
основама, независно од Михаиловића, о томе како је изгледао први споразум о 
сарадњи партизана и четника и негативном односу комуниста у Чачку према овој 
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сарадњи због “светске револуције” већ јула 1941. године. Мемоари и сећања говоре 
и о слабостима чачанских партизана, о првим борбама са Немцима, шпијунирању 
четника, као и о егзистенцијалном моменту код обичних људи који су прелазили 
из партизана у четнике и обрнуто.

На крају су приређени карактеристични текстови који су излазили у 
штампи у Чачку и околним местима од 1938. до краја 1941. године. Најпре се креће 
са текстовима из црквене штампе пред рат, која је профилисала интелектуални 
и духовни свет противника комунизма. Садржински и хронолошки сасвим 
су другачији текстови из партизанске штампе 1941. године, у којима се дају 
програмска начела партизанског покрета и КПЈ, однос према четницима Драже 
Михаиловића и заједничкој борби, однос према националном питању, жртвама 
које се морају поднети у борби, као и о партизанском виђењу почетка грађанског 
рата. Заправо, та пропагандна порука била је једина званична и дозвољена верзија 
о узроцима и току сукоба партизана и четника почетком новембра 1941. године 
у Чачку и западној Србији, која се понављала пола века. Као потпуна супротност 
овим текстовима приређени су чланци из окупационе штампе Недићеве владе, која 
је устанак посматрала као авантуру и антисрпску заверу анационалних комуниста 
и заблуделих четника Драже Михаиловића.

  
БР. 1, ТУЖБА КОМУНИСТА У ЧАЧКУ ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ

У САРАЈЕВУ ЗБОГ МАЛТРЕТИРАЊА ОД ПОЛИЦИЈСКИХ АГЕНАТА
КОЈИ ДОЛАЗЕ У ЧАЧАК, 8. МАРТ 1938.

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ
Број: Пов. 895/38.
8. марта 1938. 
у САРАЈЕВУ

Предмет: Тужбе комуниста из чачанске
групе противу полиц. иследних органа

Краљевској банској управи II.
Сарајево

Окружни суд у Сарајеву на дан 7. о.м. салушао је подназорнике полиц. 
агената ове Управе Ђурића Захарија и Дурића Мухамеда по тужбама комуниста из 
чачанске групе Др. Мишовића15 и др.

15 Драгиша Мишовић (1898-1939), по занимању лекар, рођен је у Кулиновцима код Чачка. 
Отац му је био председник општине, убијен од Аустријанаца непосредно пред ослобођење 
1918. године. Драгиша је медицину најпре студирао у Француској (после повлачења 
војске преко Албаније), затим у Прагу где је и дипломирао. У више наврата лечио се од 
туберкулозе. У Чачак се враћа 1927. године. Имао је велики ауторитет међу народом, а 
своје лекарске услуге често није ни наплаћивао. Тридесетих година приступа КПЈ где 
је дисциплиновано пратио партијске директиве. Пред изборе 1938. године Удружена 
опозиција из Србије није хтела да његову листу прикључи својој коалицији, а полиција га 
је гонила због комунизма. Отишао је у илегалу, а после избора по договору са руководством 
КПЈ из Србије пријавио се полицији у Београду. При спровођењу у притвор погинуо је у 
аутомобилу који га је превозио. Комунисти су сматрали да је он намерно убијен, а полиција 
је тврдила да је реч о саобраћајној несрећи. Било је много разлога да се сумња у извештај 
полиције. Ипак, ни након 1945. године никада није саопштено ко је и како убио Мишовића, 
ако је то полиција заиста организовала. Када је подигнут устанак 1941. године чланови 
КПЈ су свој одред назвали по њему, као свом првоборцу који је погинуо за права радника 
(За биографију Драгише Мишовића погледати публикације: Д. Јањић-Д. Петровић, Доктор 
Драгиша Мишовић, Чачак, 1979; Милош Тимотијевић, Чачак у предвечерје Другог светског 
рата 1938-1941. Социјална, економска и политичка структура, ЗРНМ XXIX, Чачак, 1999, 
стр. 133-218)

ДОКУМЕНТА 1938-1941
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Поднешена [од] комуниста из Чачка тражи кривични прогон против горе 
наведених органа ове Управе полиције, што су наводно у месецу априлу 1935 
г. пригодом вођења извида у откривању комунистичке организације у Чачку 
тужитеље злостављали.

Ђурић Захарије и Дурић Мухамед су упућени у Чачак са г. Анђелком Гаџом, 
чиновником Кр. банске управе по наређењу Министарства унутрашњих послова, 
које је Министарство и дало поменутим органима упутства и податке о постојању 
комунистичке организације у Чачку, те су поменути органи у Чачку водили изводе 
са месним полицијским властима на челу са среским начелником. Тада су они 
успјели провалити, односно открити постојање комунистичке организације и 
њене чланове, пронашли су илегални материјал и кривце након проведених извида 
предали Државном суду за заштиту државе на казнени прогон.

Како су и ове тужбе уследиле као и оне раније о којима је ова Управа 
известила Министарство и Краљ. банску управу по наређењу Централног 
комитета комунистичке партије у циљу да се полицијски органи који раде на 
сузбијање комунизма доведу у колебање и компромитују, то ми је част умолити 
да Краљ. бан. управа достави овај случај Министарству унут. послова и замоли 
да оно преко Господина Министра Правде упозори на ове околности надлежног 
државног тужиоца, јер би по службу гоњења комуниста било необично штетно ако 
би органи полиције добили осећај да у овим питањима немају ни код самога суда 
разумијевања.

КРАЉЕВСКА управник полиције
БАНСКА УПРАВА [нечитко] 
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 961 Примљено 19. III 1938.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-19-13,14)

БР. 2. ГОДИШЊА СКУПШТИНА ВЛАДАЈУЋЕ Ј.Р.З. У ЧАЧКУ,
13. МАРТ 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 14. марта 1938. год
Пов. Бр. 292

Месни одбор Југословенске радикалне 
заједнице у Чачку скупштина- извештај.

Краљевској банској управи
II одељење,

Сарајево

У вези телеграма овог начелства Пов. Бр. 292 од јуче част ми је поднети 
следећи извештај:

Месни одбор Југословенске радикалне заједнице за град Чачак на дан 13 овог 
месеца у просторијама хотела “Крен” одржао је своју заказану годишњу скупштину 

Ј.Р.З. за град Чачак од 10 до 12. 1/2 часова по пријављеном дневном реду. На овој 
скупштини било је пријављено преко 700 чланова присталица Југословенске 
радикалне заједнице.

Скупштину је отворио претседник Ј.Р.З. за град Чачак и члан ужег главног 
одбора Ј.Р.З. г. Станковић Светолик16, народни посланик, који је у свом двочасовном 
говору изнео историјат оснивања Ј.Р.З., као и благотворан рад претседника 
Краљевске Владе Господина Др. Милана Стојадиновића, како је својом мудром 
политиком успео да среди како унутарњу тако и спољну политику и да нашу 
државу стави у ред одређених држава, и великих сила, како у политичком тако 
и у привредном и финансијском погледу. Потом је прочитан телеграм који је 
упућен претседнику Краљевске Владе Господину др. Милану Стојадиновићу кога 
је скупштина бурно поздравила. У даљем говору г. Станковић говорио је свом раду 
у народној скупштину, као и о раду за корист и унапређење града Чачка и околине. 
Скупштина је пажљиво саслушала излагање г. Станковића, одобрила његов рад и 
најавила му једногласно поверење и срдачно га поздравила.

Други говорник био је г. Солујић Радојко, претседник градске општине 
града Чачка, који је у своме говору одао признање посланику г. Станковићу, за 
његов несебичан и користан рад за добро Чачка и околине, као и саме државе. Он 
је у свом говору подвукао велику популарност коју ужива посланик г. Станковић 
у граду, срезу и читавој западној Србији препоручујући да и даље остану сложни 
једногласни под окриљем моћне Ј.Р.З., њенога вође Господина др. Милана 
Стојадиновића, а победа је на нашој страни; а Чачку и околини претстоје бољи дани 
и напредак, а изгубиће се сви трагови раније јалове политике и њених накарадних 
вођа. У даљем свом говору г. Солујић изнео је рад управе града Чачка и успех за 
последње две године, као и предлог за побољшање града Чачка.

Трећи и четврти говорник били су Бојовић Милија претседник угоститеља 
за срез трнавски и љубићки и Мајсторовић Радослав, пензионер оба из Чачка, који 
су својим говорима одали признање раду посланика г. Станковића.

За овим је прочитан извештај о раду управе за прошлу годину, коју је 
скупштина једногласно усвојила и издала разрешницу старој управи и приступило 
се избору нове управе, па су акламацијом на предлог кандидационог одбора 
изабрати и то:

За претседника г. Станковић Светолик народни посланик; за потпредседника 
Солујић Радојко, претседник града Чачка, Димитријевић Мита инж., Ћеловић 
Раде бански већник, Матовић Војислав и Шљивић Милутин трг. сви из Чачка; 
за секретаре Јевтовић Драгољуб и Маџаревић Добривоје учитељи; за благајника 
Мајсторовић Радослав пензионер; за чланове управе: Стефановић Аврам трг., 
Брушија Јаков индустријалац, Ивановић Љуба трг., Чакаревић Петар трг., 
Милосављевић Милан столар, Бојовић Милија каф., Матијевић Чеда абаџија, 
Марковић Будимир извозник, Недељковић Драгутин трг., Лазовић Василије каф., 
Лукић Миливоје пенз., Јелић Миленко трг., Младеновић Светолик, пенз., Протић 
Риста пенз., Кићановић Миодраг бравар, Бркић Фрањо радник, Нешовић Спасоје 
земљорадник и Лишанчић Света земљ., као и још 60 чланова шире управе међу 
којима су претставници из реда трговаца, чиновника, занатлија и радника.

16 Светолик Станковић (1885-1978), индустријалац из Чачка (власник пиваре). Био је лични 
пријатељ Милана Стојадиновића председника владе Краљевине Југославије у то време. Рат 
је провео у заробљеништву. Након 1945. године радио је као професор у Техничкој школи 
у Чачку (Милош Тимотијевић, н.д., стр. 133-218).
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Скупштину је у 12.30 закључио г. Станковић, која је протекла у највећем 
реду и миру и сви присутни разишли су се у миру, а за сво време ових говора 
никавих упадица није било.

Министарство унутрашњих послова извештено је.
 Срески начелник
 [нечитко]  

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-41-13,14)

БР. 3, БОРАВАК ЕПИСКОПА НИКОЛАЈА У ЧАЧКУ 16/17. АПРИЛА 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 18. априла 1938. год.
Стр. Пов. Бр. 13/38

Предмет: Епископ жички Др. Николај-извештај
 о званичној посети Чачка.

Краљевској банској управи
II одељење

Сарајево

У вези акта овог начелства Стр. Пов. Бр. 13/38 од 15. априла тек. год. и 
телефонског извештаја од јучер, част ми је поднети следећи извештај:

Долазак у званичну посету епископа Др. Николаја у Чачак за дан 16-17 
априла ове године био је објављен плахатима целокупном грађанству града Чачка 
и околине од стране приређивачког одбора, а шефови надлештава били су позвани 
актом архијерејског намесника у Чачку да присуствују са особљем приликом 
дочека епископа. Будући обавештен о доласку епископа Др. Николаја, срески 
начелник, који се налази на службеном путовању по срезу, прекинуо је са радом 
на терену и допутовао у Чачак са возом којим је путовао и сам епископ уз пратњу 
са неколико свештеника. Да би као претставник власти први поздравио долазак 
епископа у званичној посети још у самом возу срески начелник ушао је у купе 
II класе, где је се налазио епископ Др. Николај са неколио свештеника. Видевши 
среског наченика епископ га је намрштено погледао, обраћајући се присутним 
свештеницима рекавши: “Ево полиције, да ли ће опет да нас јури”. На то је срески 
начелник рекао да је дошао да поздрави Преосвештеног приликом његовог доласка 
у Чачак. Епископ није га хтео примити, нити примити његовог поздрава. Са овим 
је срески начелник напустио купе. По доласку у Чачак сачекан је на железничкој 
станици од свештеника, епископ је се одвезао са својом пратњом ка чачанској 
цркви где је сачекан од педесеторице присутних грађана и школске деце, која су га 
чекала да са литијом крене кроз варош. Незнајући о инциденту и хладном пријему 
у возу, епископа Др. Николаја сачекали су код цркве и претставници власти и 
то: Командант места, заменик среског начелника и претседник градске општине. 
Пруживши руку команданту епископ Др. Николај није хтео примити поздрав од 
претседника општине а нити је пружио руку на потписатом кога је најпре запитао 
“У чије име долази”. Када је добио одговор да долази у име среског начелника да га 

дочека и поздрави епископ је се осмехнуо и није пружио руку потписатом и лако 
се поклонивши рекао “хвала”. Након тога поздравио је и пружио руку члановима 
приређивачког одбора, који су се налазили пред црквом, а затим је кренуо у 
цркву где је био преобучен за литију. Не желећи стварати инцидент као и притом 
командант места и претседник општине нису напустили литију и прошли су кроз 
варош у поворци. У 17 часова по свршеној литији црква је одржала вечерње на 
којој је говорио епископ Др. Николај о значају Врбице за хришћанство а нарочито 
за Српство. Присутних у цркви било је око 100 лица.

Сутра дан у 6 часова епископ је у овдашњој цркви служио јутарњу, а од 9 
часова и Свету литургију у заједници са чачанским свештенством. На литурђији 
је било присутних око 400 лица, која су слушала и говор епископа Николаја. Он је 
о значају дана Цвети за хришћанство и Српство у свој говор у чисто верском духу 
завршио је призивом: “Да Бог живи младог Краља, Дом Карађорђевића, Српство, 
напаћену Русију као и целокупно словенство”. По одржаној литургиији освећена је 
црквена реликвија “барјак крсташ”, који је био донет из једног од околних манастира.

По подне истог дана епискоип Др. Николај изразио је жељу да види и 
разговара са народним послаником г. Станковићем Светоликом и претседником 
градске општине г. Солујић Радојком. У колико сам могао сазнати разговор је 
почео са претседником општине изјавом епископа да је он био нетачно обавештен 
о претседниковом раду, а да сада након тачнијих информација стиче о њему друго 
мишљење. Од стране г. Станковића народног посланика владика је сазнао да 
исти није присутвовао његовом дочеку и службама, зато, јер је сматрао да срески 
начелник и претседник општине нису морали бити на такав начин од стране 
епископа примљени приликом дочека. Тиме је инцидент дочека претседника 
општине сматрао са неправедним и народни посланик са претседником изјавили 
су, да ће по подне присуствовати духовном концерту у сали соколског дома.

Главном тачком духовног концерта у соколском дому у 15 часова био је 
говор епископа Др. Николаја, који је говорио о посрнулом моралу код човечанства, 
о наглом наоружању последњих година, о успеху науке, која на жалост служи 
циљевима наоружања и уништавања људи. Позивајући се на народну историју 
Срба, говорио је о прошлим ратовима нарочито последњег века где је народ 
успео одолевати много јачег и боље наоружаног непријатеља само моралном 
снагом народа који се борио за право и правду и остајао скоро увек победилац. 
Као једну од садањих креација времена истакао је комунисатички покрет који иде 
за уништавањем свих вредности код досадашњег друштва, распаљујући мржњу 
и класну борбу. Ово је објашњавао такође недостаком морала код појединаца, а 
у кратко је пружио слику данашње Русије, где су властодршци криви за убиство 
Цара Николе, Царске породице и толиког становништва сами себе уништавају. 
Још једном на крају говора поред осталог апеловао је да се сваки чачанин уздигне 
морално и приђе православној хришћанској цркви у чије име он данас говори. 
На овом Духовном концерту било је присутно око 600 лица и то: 400 унутра у 
самој сали, а око 200 лица у двориштву соколане поред отворених прозора сале. 
Никаквих добацивања и поклика како за време службе у цркви тако и за време 
духовног концерта није било.

На вечерњој литургији 16, литургији и духовном концеру 17/IV био је 
присутан Командант места, док народни посланик, претседник општине и 
потписати нису присутвовали. На духовни концерат г.г. народни посланик и 
претседник општине услед закашњења нису могли ући у салу соколане.
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По завршеном духовном концерту епископ Др. Николај уз пратњу 
свештенства одпутовао је за Краљево у 21.30 часова.

Министарство је обавештено.
 Замењује
КРАЉЕВСКА Среског начелника
БАНСКА УПРАВА пристав,
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ Фесенко Димитрије
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 1503 Примљено 19. IV 1938

(ИАЧ, ДБ, К-4, 36)

БР. 4, ОПОЗИЦИЈА У ЧАЧКУ КРИТИКУЈЕ РАД ГРАДСКОГ ПОГЛАВАРСТВА, 
26. АПРИЛ 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 27. априла 1938. год.
Пов. Бр. 481/38

Извештај: о одржаном збору
по пријави Ковачевић Љубивоја, 
и других из Чачка

Краљевској банској управи
II одељење

Сарајево

У вези поднетог извештаја Бр. 8717 од 20. априла и телеграфског извештаја 
Пов.Бр. 481 од 25. априла т.г. част ми је поднети опширан извештај у следећем:

Пријављени збор на дан 26 овог месеца у 10 часова у гостионици “Занатска 
касина” у Чачку отворио је Ковачевић Љубивоје, из Чачка. Збору је било присутно 
око 220 лица разних политичких припадности, међу којима је већина радника и 
студената - њих око 100 лица припадници су крајње левице комунисти, као и У.О. 
и Ј.Н.С као и неколико присталица Ј.Р.З. Приликом отварања збора Ковачевић 
је објаснио, да је овај збор сазват да осуди рад управе градског поглаварства у 
Чачку.

Први говорник Станић Сретен, пензионер из Чачка у свом говору изнео 
је комунални рад и буџетирање општине Чачка; критиковао је буџет градског 
поглаварства Чачка на чијем је челу председник г. Солујић Радојко; да су у буџет 
унете поједине позиције које нису раније постојале; да поједини приходи нису 
правилно предвиђени; а нарочито у пијачарини; да је без потребе повећато бројно 
стање чиновника са завидним платама и да ће то довести општину до пропасти. 
Овај говорник до сада је био присталица У.О.

Други говорник Марић Радомир, абаџија из Чачка, симпатизер комуниста, 
оштро је критиковао рад садање управе градског поглаварства, нарочито 
претседника г. Солујића, наводећи да је исти на петомајским изборима преварио 
привредна удружења, којима је обећавао да ће у договору са истима сарађивати; 

да је г. Солујић закључио зајам зеленашки са 8% камате код Хипотекарне банке за 
подизање основне школе, за кога никога није питао и да се у подигнутој школи опет 
изводи полудвојна настава јер иста није довољно пространа; да је буџет општински 
у дефициту постављањем и пензионисањем службеника, истичући да није исто да 
у Чачку буде градска општина, која би оптеретила нарочито нижи сталеж.

Даље је навео, да претседник општине Солујић намерава да направи модерну 
пијацу у Чачку, критикујући да таква пијаца не треба у Чачку и да ће се грађани 
тиме и сувише оптеретити, тим пре што је данашња управа општину задужила. 
Уопште је критиковао сав рад садање управе градског поглаварства у Чачку.

Пре закључка говора Марићевог, једна маса крајњих левичара а окупљена 
око Ћурчића Александра17, адвоката из Чачка-познатог комунисте са аплаузом 
истакла је Ћурчића да говори, који је у почетку свога говора изјавио: “нећемо 
диктаторску општину, него слободне изборе, ово је диктаторска општина јер су је 
диктатори поставили”. Интервенцијом комесара овог збора и претседника збора 
Максимовића Илије, кројача из Чачка, Ћурчићу је спречен даљи говор јер није 
за говорника био ни пријављен. Спречавањем говора Ћурчићу сакупљена маса 
левичара и комуниста окупљена око њега покушала је и даље да аплаудира са 
лупањем и виком “може, може, да говори”, али је од стране комесара умирена.

За овим је секретар збора прочитао већ раније спремљену резолуцију, коју 
су од присутних у току читања неки напустили и разишли се, док је исту једна 
група саслушала до краја, која се резолуција састоји у следећем:

1/ Да се о израженим жељама на овом збору који је осудио рад данашње 
општинске управе преко изабране делегације тражи смена данашње 
општинске управе код надлежног фактора;

2/ Да се ова резолуција достави нашем народном посланику г. Светолику 
Станковићу и да се замоли да се заузме колико од њега стоји да се смени 
ова општинска управа и на њено место у споразуму са привредним 
организацијама постави друга општинска управа;

3/  Да се умоли министар пошта и телеграфа г. Чвркић18 за дејство да се 
у току овог лета подигне зграда за пошту и телеграф као и зграда за 
окружни и срески суд и среско начелство, јер Чачак оскудева у зградама 
за јавне установе, као и то да делегацију приведе претседнику владе Г. Др. 
Стојадиновићу, министру унутрашњих послова Г. Др. Корошецу, и министру 

17 Александар Ћурчић (1897-1941), адвокат, члан КПЈ; отац му је био на челу социјалдемократа 
у Чачку пре 1914. године; током двадесетих година он је покретач свих радничких акција у 
Чачку, а био је и секретар МК КПЈ за Чачак до 1929, када одлуку партије да се диже устанак 
против Краљевине Југославије комунисти у Чачку нису прихватили; тридесетих година 
утицај у партији препустио је Мишовићу кога је учланио у комунисте. Ипак, он је био 
и даље најистакнутији појединац који је јавно износио да је марксиста. Пред рат млађи 
кадрови га маргинализују из партије као “троцкисту”, тако да није имао утицај на подизање 
устанка 1941. године. Занимљиво је да је полиција 22. јуна 1941. године од свих комуниста у 
Чачку само њега успела да ухвати, јер су сви остали добили обавештење о рацији и успешно 
се склонили. Постојала је сумња да је намерно жртвован од својих другова. Иако је имао 
највише заслуга за комунистички покрет пре 1941. године, у Чачку никада по њему ни једна 
улица, школа или било која друга установа или предузеће нису добили име, за разлику од 
других припадника КПЈ из тог периода (Милош Тимотијевић, н.д., стр. 133-218).

18 Војко Чвркић (1898-1942), адвокат и политичар, рођен у Рошцима у познатој радикалској 
породици; у влади Милана Стојадиновића био је министар и неоспорни вођа ЈРЗ у 
љубићком срезу. Током устанка 1941. године организовао је атентат на Михаиловића 
како би се он ставио на чело покрета отпора. Атентат није успео, а Чвркић је убијен од 
Михаиловићевих четника 1942. године (Милош Тимотијевић, н.д., стр. 133-218).
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саобраћаја Г. Др. Спаху, како би делегација и усмено изјавила жеље и потребе 
својих грађана.
По прочитању резолуције претседник збора исти је закључио у 11.30 

часова, мада нису говорили сви пријављени говорници по поднетој пријави, јер су 
вероватно одустали, видевши да је ток збора био ометан од елемената непожељних 
сазивачима истог.

Нарочито могу истаћи чињеницу да на овом збору осим врло малог броја 
није било присталица Ј.Р.З. а неки од њих били [су] више само као посматрачи. 

Код овдашњих истакнутих чланова Ј.Р.З. коментарише се да је овај збор имао 
за циљ да руши општинску управу чији су чланови припадници Југословенске 
радикалне заједнице од дана њеног оснивања.

Овај је збор протекао без икаквих других инцидената, осим испред 
наведених.

Министарство је извештено.
КРАЉЕВСКА замењује
БАНСКА УПРАВА Среског начелника
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ пристав
САРАЈЕВО Фесенко Димитрије
Пов.Д.З.No 1632 Примљено 28. IV 1938

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-43-21,22,23)

БР. 5. АНОНИМНО ПИСМО МУП-У У БЕОГРАДУ О ДЕЛАТНОСТИ 
КОМУНИСТА У ЧАЧКУ, ПОСЕБНО ДРАГИШЕ МИШОВИЋА И 

АЛЕКСАНДРА ЋУРЧИЋА, 26. АПРИЛ 1938.

 Господину
МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ДЕЛА

БЕОГРАД
Господине министре,
Прича се обично, да у Црвеној Русији постоји терор и да нема јавног мњења, 

нити нико сме да бекне и проговори и једне речи од страха пред терором.
Али ми овде у Чачку мислимо, да у Русији влада терор од власти коју су 

црвени диктаори приграбили у своје руке. Док овде тај терор не влада од власти, 
већ влада одоздо од комуниста, од Црвених, управо од њиних вођа особито, од Др. 
Драг. Мишовића и његовог помоћника Аце Ћурчића.

Питаћете: Како то? Помисли ћете, да хоћемо да терамо шегу. Али то није 
тако, већ је сушта истина, да овде постоји Црвени терор који спроводе преко 
организованога радништва, организоване омладине, па чак и сакривених 
комунистички расположених чиновника горе именовани комунистичке вође.

Најбољи доказ за то тај, што свештеници нису смели да туже за исмевање 
цркве и свештенства и вере, за пишање по цркви, за анти државни говор на гробљу, 
што се све одиграло на срамоту овога места и власти за време сахране радника који 
је погинуо за време железничке несреће на Шаргану. Како бисмо смели и тужити, 
кад су се комунисти у овоме месту толико осилили и толику пропаганду воде, 
да од њих стрепе мислимо, и органи власти, чим су овако млаки и млитави, те 
непредузимају ништа, а некмоли голоруки попови!

Господари у овом месту су Црвени, њина акција је жива, они прете 
премештајем и чиновницима, они туже органе власти, у место да буде обрнуто, 

они савесним чиновницима спремају судске процесе, они тероришу школске 
наставнике, они насрћу на полицијске писаре и сто других чуда.

Најдрскији у овом погледу је Др. Драгиша Мишовић, који је уједно и 
најглавнији вођа. Ево шта он ради:

1. Др. Мишовић умало пре кратког времена није одржао јавно предавање у 
официрском дому, тобож о Туберкулози, шта би тамо говорио као ноторни 
комуниста, то ми остали добро знамо. Но то су хвала Богу спречили други 
свесни грађани интервенцијом преко Команданта места, те су већ растурене 
плахате повучене. А у програм га је увукао био један други лекар, на жалост 
члан управе офгицирког дома а Др. Мишовића секундант и помагач.

2. Др. Мишовић је онај познати говорник са железничке станице у Чачку при 
дочеку Бугарских Правника 1935. год., када је поздравио браћу Бугаре у 
име Црвене Русије и довикнуо им, да не забораве и да се поносе са својим 
дичним сином Димитровом (који је у процесу паљевине Рајхстага у Берлину 
имао за бољшевике сјајно држање!) И овоме Др. Мишовићу није се ништа 
десило за овако дрски и чисто комунистички говор! Па се чудимо а не треба 
да се чудимо, што се комунизам код нас шири баш међу омладином, јер Др. 
Мишовић испада на овај начин јунак и идол омладине, кад сме овако јавно 
да говори.

3. Па је Др. Мишовић напао јавно и ухватио за руке полицијског писара г. 
Ратка Јовановића, у кафани “Грбовића” кад је овај савесни писар ухватио 
на делу Др. Мишовића у потајној собици позади кафане са комунистичком 
бандом, где читају неки летак, који су одмах исцепали на ситне парчиће. 
Дрскост овог Црвеног вође толика је била да је после тога још и ангажирао 
тужбу суду противу овога савесног органа власти! Ово се може само код 
нас да деси и нигде више, зато и кажемо, да ми овде у Чачку живимо под 
црвеним терором.

4. Па је овај Др. Мишовић учествовао јавно у акцији противу конкордата, 
подбадајући на све стране и нашавши се лично у црквеној порти на дан 
чувеног сабора у порти црквеној 1937. год., у јесен, где је харангирао масе а 
после тога збора са том истом масом, подбадајући је да полупа прозоре на 
адвокатској канцеларији тад. посланика и сад. Министра г. Војка Чвркића а 
затим да крену на стан и пивару посланика г. Свет. Станковића, да то исто 
учине, где су благовремено задржани и растерани били. Само код нас може 
се десити, да један комуниста се овако јавно умеша и распаљује масе а да га 
нико у томе не смета!

5. Др. Мишовић одлази на све опозиционе скупове и зборове, где раздражује и 
распаљује, а ти зборови су многобројни, где се он свуда јавља за реч и где га 
чак носе на раменима, као што је био између многих збор у Заблаћу прошле 
године. Само код нас може овако слободно један комунистички првак да 
слободно води Црвену акцију и да буде ношен чак на раменима и да постане 
дика и понос свих распаљених елемената а да га нико у томе не смета!

6. Овде у Чачку постоји не само јака комунистичка радничка организација, 
која слепо слуша свог вођу Др. Драг. Мишовића и његовога помоћника Ацу 
Ћурчића, већ таква организација постоји и међу школском омладином, о 
чему је најбоље исказао осуђени комуниста а отпуштени судски приправник 
Јевремовић, у процесу у Крагујецу прошле године, који је признао да је 
служио као спона између гимназистке и других старијих комуниста.
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7. Па онда није никакво чудо, што се под вођством овога истог Др. Мишовића 
кренула комунистичка руља пре десетак дана на сахрану погинулог 
радника а сина пензионера Марковића и што је та Црвена руља са црвеним 
тракама и значкама прво хтела спречити оца, да носи свога сина на опело 
у цркву, а кад то отац није дозволио, онда се кренули у цркву, али су се 
тамо попишали. Целим путем до цркве и до гробља хулили су и псовали и 
исмејавали свештенике, веру и обреде. На гробу један Црвени прочитао је 
један антидржавни говор, који је саставио у ствари др. Драгиша Мишовић. 
Све ово одиграло се пред очима власти, које нису ни макле прстом. Па се 
онда чудимо, што се плаше попови да туже!
Плашимо се ми сви, кад видимо, шта се ради и како комунисти могу 

несметице и слободно, да спроводе своју организацију и своју акцију.
Господине министре!
Непобитан и жалостан је факат, да се грађанство плаши од ове комунистичке 

слободе, разуларености, дрскости и безобзирности. Нећемо ни да помињемо дрско 
драње и урлање Др. Драгише Мишовића на забави Црвеног Крста 1935. год., јер да 
је било свести и увиђавности код власти, није требало ни ово дозволити.

Није требао суд ни 1935. године ослободити овога Др. Драг. Мишовића, јер 
је и онда била јасна његова кривица за комунистичку акцију. Сентименталности у 
том часу није требало да буде код суда. 

Ово се без сумње свети и светиће се, јер ову благост и ову попустљивост не 
може да одобри ни један родољуб. Зато је и дошло данас до овако жалосних сцена, 
да комунисти шетају демонстративно са црвеним тракама кроз варош, да пишају 
по цркви, да држе антидржавни говор на гробљу, да туже полицијског писара као 
баксем за насиље, да га хватају за руке, да прете чиновницима премештајем, да 
тероришу целу варош.

ЗАТО СМО И ПИТАЛИ ДРЖАВНОГ ТУЖИОЦА У ЧАЧКУ, У КОЈОЈ ЗЕМЉИ 
И ПОД КОЈИМ ЗАКОНИМА ЖИВИМО? ПОСТОЈИ ЛИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ 
ДРЖАВЕ, ПОСТОЈИ ЛИ РЕДОВНИ КРИВИЧНИ ЗАКОН ИЛИ НЕ ПОСТОЈИ?

ПОСТОЈЕ ЛИ У ОПШТЕ ДОБРО ОБУЧЕНЕ И СВЕСНЕ ВЛАСТИ, КАД 
МОЖЕ ГРАДСКО ПОГЛАВАРСТВО У ЧАЧКУ, ДА ИЗДА УВЕРЕЊЕ, КАО ШТО ЈЕ 
ИЗДАЛО ПОД БР. 12045/36 КОЈЕ СЕ ПРИЛАЖЕ ОВОМЕ АКТУ, ДА СУ ДВОЈИЦА 
НОТОРНИХ ВОЂА ЦРВЕНИХ ДР. МИШОВИЋ И ЋУРЧИЋ УГЛЕДНИ ГРАЂАНИ 
ОВЕ ВАРОШИ, РАДО ПРИМЉЕНИ У СВА ДРУШТВА, ПА И У РЕДОВИМА 
ЧИНОВНИКА?

Треба само знати, како је трајао штрајк радника у фабрици хартије у Чачку, 
па да буде човеку јасно, под каквим терором живи овде у Чачку не само раднички 
сталеж већ и целокупно грађанство а тај терор врше црвени вође Др. Мишовић и др.

 Да ли ко, био то орган власти био то какав стручњак за сузбијање комунизма 
води рачуна, шта све комунисти раде по Чачку, какву пропаганду воде не само међу 
радницима, већ и међу чиновницима у свим надлештвима? Ми вам на ово скрећемо 
озбиљно пажњу, да би се злу благовремено стало на пут, јер ће после бити доцкан.

26-IV-1938 год. Учтив,  
Чачак Н.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-21-10,11; ИАЧ, ДБ, К-4, бр. 57)

БР. 6, ДЕЛАТНОСТ ДРАГИШЕ МИШОВИЋА И АЛЕКСАНДРА ЋУРЧИЋА-
ИЗВЕШТАЈ ЖАНДАРМЕРИЈЕ, 12. МАЈ 1938.

Жандар. станица Чачак
Пов. бр. 232
12. мај 1938. године
у Чачку

Мишовић Драгиша лекар и други
из Чачка, сумњиви комунизмом,
активан рад и пропаганда у народу

    НАЧЕЛНИКУ СРЕЗА ТРНАВСКОГ.-

На основу начелниковог наређења Пов. бр. 542 од 10. маја 1938. год. 
извештавам, да сам свестраном и дискретном провером установио да Др. Мишовић 
Драгиша лекар из Чачка и Ћурчић Александар адвокат из Чачка, не залазе у 
овдашња села нити међу сељацима врше и шире комунистичке идеје и пропаганду, 
али оба ова лица виђају се на градској територији међу радницима а нарочито на 
састанцима које приређују опозиционарци такођер виде се симпатије од стране 
радника према овој двојици лица који се воде у поверљивој евиденцији власти, али 
није се могло установити и ништа позитивног утврдити да ови живом речју или 
чим другим међу радницима шире комунистичку пропаганду.

Др. Мишовић Драгиша у последње време види се у друштву опозиционара 
а нарочито земљорадничког крила удружене опозиције и ради стварно у граду 
Чачку за ову странку, а исто тако адвокат Ћурчић Александар, пре неколико дана 
на одржаном протесном збору од стране Марића Владе и другова где су већином 
биле окупљене присталице адвоката Ћурчића и лекара Мишовића био је на овом 
збору присутан и адвокат Ћурчић где је садање општинске управе као и нове које 
би се поставиле противу народне воље називао фашистичким и диктаторским 
општинама, што су присутни скоро сви сем једног мањег дела са бурним пљескањем 
и одобравањем поздравили, али од назад неколико дана покренуто је питање 
међу присталицама радништва да се оснује социјалистичка странка коју води 
Топаловић19, где се не примећује рад лекара Мишовића нити адвоката Ћурчића.

На дан 4. или 5. априла 1938. године, када је сарањиван Марковић Ивана 
Јован који је погинуо несретним случајем на железничкој несрећи па приликом 
пратње и саране именованог на Чачанској пијаци био је говорник Вилимановић 
Радомир студент и Бојовић Душан шнајдер оба из Чачка, а на чачанском гробљу 
говорио је Васиљевић Ђорђе опанчар из Чачка сви ови говорници говорили 
су о заслугама Марковића његовој борби за радничка и народна права управо 
примећивало се њихово нерасположење из ових њихових говора према данашњем 
Државном уређењу, јер су то приметили многи и честити исправни грађани, па 
су пратњу и њихове говоре напуштали, ради чега се податци о тачним њиховим 
говорима нису могли од поузданијих лица прикупити. С молбом на надлежност.-

(М.Г.) Командир станице
Краљевина Југославија Жанд. наредник-водник III кл.

19 Живко Топаловић (1886-1972), политичар и правник; рођен је у Ужицу, докторирао 
на Правном факултету у Београду, усавршавао се у Берлину и Паризу; био је на челу 
Социјалистичке партије Југославије пре Другог светског рата; за време рата прикључио се 
генералу Михаиловићу; умро је у емиграцији.
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Начелство среза Трнавског [нечитко], с.р.
Чачак (Петар А. Џидић) с.р.
Примљено 12. маја 1938. год.
К.Пов.бр. 542/38

Да је овај препис веран свом оригиналу за службену употребу тврди:

Пов. К.бр. 542/38 СРЕСКИ НАЧЕЛНИК
10. јуна 1938. године [нечитко]
Чачак

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-21-7)

БР. 7, ЗБОРОВИ Ј.Р.З. У СРЕЗУ ЉУБИЋКОМ, 5. ЈУН 1938.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ЉУБИЋКОГ
БРОЈ: 7582/38
6. јуна 1938 године
Прељина

Предмет: зборови Ј.Р.З. у срезу љубићском.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
II УПРАВНО ОДЕЉЕЊЕ

САРАЈЕВО

У вези телеграма овог начелства од данас под Бр. 7582/38 част ми је доставити 
следећи извештај:

Јуче је у овом срезу министар пошта и телеграфа господин Војко Чвркић 
одржао два збора: један у селу Милићевцима а други у Г. Горевници, и на првом 
и на другом збору било је присутних по око 250 лица, који су говоре господина 
Чвркића пажљиво саслушали клицајући њему и претседнику Краљевске Владе 
Господину Др. Милану Стојадиновићу. Господин министар је у свом говору изнео 
целокупан рад Краљевске владе на сређивању унутрашње и спољне политике и на 
материјалном побољшању народа.

Оба збора су потпуно успела, јер је министар господин Чвркић у тим 
општинама прошлих избора понајгоре стајао, па се овоме потврђује чињеница, да 
се присталице Ј.Р.З. из дана у дан повећавају и признају замашне успехе Краљевске 
Владе на добро народа и државе.

У Милићевцима, поред Господина министра говорио је Ђоковић Љубомир-
Драган, раније виђени припадник бивше земљорадничке странке, који је између 
осталог рекао: “да он није припадник Ј.Р.З. и питање је да ли ће то и постати, али да 
признаје огроман успех данашње владе, која је највише створила добра народу од 
ослобођења до данас. Позива присутне да не иду у удружену опозицију, која није 
удружена већ раздружена и која земљу води расулу, а зато се они и њихови синови 
нису борили”.

Овакав говор Ђоковића који је познат био као највећи присталица бив. 
земљорадничке странке и као такав био и кандидован оставио је велики утисак на 
све присутне па су му сви клицали.

Оба збора су протекла у потпуном реду и миру.

Министарство је обавештено овим путем .

КРАЉЕВСКА В.д. среског начелника
БАНСКА УПРАВА пом.секретар
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ Рад. [нечитко]
САРАЈЕВО
Примљено 8. VI 1938.
[нечитко]
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-30-17)

БР. 8, ГОВОР ЕПИСКОПА НИКОЛАЈА НА ПРОСЛАВИ ЦРКВЕНЕ СЛАВЕ
У МРЧАЈЕВЦИМА, 12. ЈУН 1938.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ЉУБИЋКОГ
Број 8810/38
13-VII-1938 године
Прељина

Предмет: Прослава црквене славе у Мрчајевцима

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
II Управно одељење 

САРАЈЕВО
У вези акта овог начелства Пов. Бр. 695/38 од 1. јула 1938. год. и телеграма 

Бр. 8810 од 13. јула 1938. године част ми је поднети извештај:
На дан 12. јуна 1938. године црква Мрчајевачка прославила је своју храмовну 

славу Св. Петра и Павла.
Службу божју служио је Њ. Преосвештенство Епископ Жички Госп. Др. 

Николај, па је потом осветио ново подигнути парохиски дом, пререзао славски 
колач, и пред црквом одржао проповед.

У својој проповеди Њ. Преосвештенство говорило је о призивању апостола 
Св. Петра и Павла, о веровању у Бога и веровању Богу. Опширно је објаснио 
разлику између вере у Бога и верујем Богу. Говорио је о апостолу Св. Петру, који 
се одрекао Исуса Христа и његовом веровању Богу. У свом говору навео је, да се 
врло често за њега каже “Владика Николај је фанатик”, па је потврдио, да је он 
бескомпромисан и као такав је заиста фанатик правде и морала.

У своме говору казао је, православна црква не припада ни једној политичкој 
групи и да он иде толико далеко, да позива и грешне комунисте, који праве чуда и 
покор са руским народом, да се освесте и поврате вери и врате на прави пут.

За време ручка Њ. Преосвештенство напио је здравицу Њ.В.Краљу Петру II.
После ручка Њ.Преосвештенство отпутовало је за Чачак.
Код цркве је било присутно око 1200 лица.
Прослава је протекла у реду и миру.

 В.д. Среског начелника
Достављено: БЕОГРАД
Министарству унутр. послова I. Помоћни секретар, 
 [нечитко]
(НМЧ, ДБ, К-4, бр.73)
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БР. 9, ЗБОР ЖИВКА ТОПАЛОВИЋА У ЧАЧКУ-ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ 
НАЧЕЛСТВА, 26. ЈУН 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено: 27. јуна 1938. год.
Пов. 720/38

Предмет: Раднички збор у Чачку,
Извештај

Краљевској банској управи
Управно одељење - II - 

САРАЈЕВО

У вези телеграфског извештаја овог начелства Пов. Бр: 720. од 26-VI-1938. 
године, част ми је поднети следећи извештај:

Најављени за 26-VI- т.г. и одобрени од стране потписатог Раднички збор 
одржат је у Чачку дана 26 о.м. у просторијама хотела “Касина”. Збор је отворио 
пријавитељ истог Бојовић Душан, абаџ. радник из Чачка у 10 часова предложивши 
да присутни на овом збору изаберу председника. Неколицина присутних радника 
предложила је за председника Ћурчић Александра, овд. адвоката, који је и био 
изабрат акламацијом присутних. Захваљујући присутним на указаном поверењу 
претседник Ћурчић представио [је] збору присутног Др. Живка Топаловића, ком 
је одмах затим дао реч. Бурно поздрављен од присутних Др. Топаловић почео је 
да држи говор на тему “о политичком положају радничке класе у Југославији”. У 
самом почетку именовани је нагласио да пре кратког времена имао је могућности 
да посети нашу драгу савезницу Чехословачку, земљу чије име налази се у центру 
пажње целог света. Био је задивљен моћним положајем радничке класе у тој земљи 
и решеношћу те класе да се одупре инвазији страних фашистичких земаља и да 
до краја штите завојевање слободе и демократске установе своје земље. Након 
тога прешао је на излагање положаја и економског и политичког радничке класе 
код нас у Југославији, оцртавајући тај положај у црним и песимистичким бојама. 
Прелазећи на држање радника приликом будућих политичких избора у Народну 
скупштину, почео је да анализира закључени споразум бивше Х.С.С. и С.Д.К. са 
У.О. полит. странкама у којим [је] заступљен део Српског народа. Прочитавши 
тај споразум рекао је да радничка класа, ма да није звата и консултована при 
редакцији тог споразума, начелно пружа руку том споразуму и подржаваће га 
принципијелно, јер одредбе тог споразума ма у многим детаљима нерасветљене 
и нејасне ипак су један корак ка већим слободама и завојевањима демократије. 
Као први услов тог споразума је укинуће садањег устава, установљење приременог 
т.з. основног закона, са владајућом династијом Карађорђевића и постојећим 
Краљевским намесништвом. Други услов доношења изборног закона, по коме 
ће се провести избори у уставотворну скупштину. Како се види из предњег, по 
мишљењу Др. Топаловића, не постоји никаква бојазан за расцеп државе на три 
дела, нити постоји бојазан за слабљење државног организма, јер војска од 150000-
људи чиновнички апарат преко 300000 лица, 30000 жандарма и други чиниоци 
дају гаранцију за несаломљивост државног организма са његовом гвозденом 
конструкцијом. Што више тај споразум, тај споразум даје веће гаранције за прелаз 

од централизма, ка већој децентрализацији, што сада код нас није случај, а када 
се опажа све јача укалупљеност и све веће ограничење слободе појединаца, а то 
све почев још 1928. године. По мишљењу Др. Топаловића потребан је заборав 
прошлости, која је одвајала Србе од Хрвата нарочито почев од скупштинских 
догађаја 1928. године и тек тада може да буде подигнут заједнички мост између 
Београда и Загреба. Садање стање у држави Др. Топаловић упоређује са колима 
у која су упрегнута с једне стране коњ с друге стране крава (алузија на Србе и 
Хрвате), а код којих се невиди никаквог кретања ни напред ни назад, тако исто 
ни напредовање код државне целине, с обзиром на потпуно различите интересе 
Срба и Храва а који се нису могли споразумети се ни за 20. година. Заступајући 
споразум између вођства Х.С.С. и вођства У.О. Др. Топаловић позива раднике да 
пруже подршку споразуму али наглашава да ипак није све јасно у њему, а нарочито 
у оном месту где се тражи укидање устава. У том његовом делу ништа није речено 
шта ће бити са недемократским и штетним по радничке интересе, по мишљењу 
Др. Топаловића законима о штампи, закону о збору и договору, а нарочито Закон 
о заштити државе. Ту се говорник осврће на случај приликом недавног боравка у 
Чехословачкој где је на позив присутних на тргу под отвореним небом могао да 
одржи говор без икакаве претходне пријаве полицијске власти. Без укинућа ових 
закона и дате широке амнестије за политичке кривце неможе замислити слободне 
изборе у народну скупштину, онакве какви би конвернирали и радничкој класи 
и свима пријатељима слободе и демократије у овој земљи. Осим те нејасноће и 
неодређености у споразуму говорник прелази на другу његову нејасноћу а то је 
у делу где се говори о странкама “које имају корен у народу”. Непориче да многи 
министри у владама од 6 јануара па до сада имају присталице у народу, али сматра 
за потребно да такви министри у ауторитативним и диктаторским владама буду 
онемогућени за бирање за народне посланике или да уђу у будуће владе. Сматра 
потребним а изражава и наду, да ће неко у будуће платити цену коштања оних 
40.000-бесплатних желез. карата са којима су путовали радници на недавни збор 
“Југораса” у Београду. Док не буду расветљене те нејасноће у споразуму нема 
гаранције да ће евентуална будућа влада бирана од стране странака заступљених 
у споразуму, неће бити какво четврто издање диктаторске владе и само они који 
су отворени присталице грађанских слобода смеју да уђу у будуће владе. По томе 
прелазећи на међународни положај говорник са симпатијом говори о Кини, 
Абисинији и Шпанији и каже да је на реду као жртва међународног фашизма била 
је скоро и наша савезница Чехословачка. Само јаким напрезом свих својих снага 
уз реалну помоћ њених савезница Француске и Совјетске Русије иста је могла 
да одбрани своје слободе, демократске установе и свој интегритет. Констатује са 
жаљењем да у свима земљама огромне управо невероватне своте новца троше се 
на наоружање “где се народни зној претвара у гвожђе”, али каже да је то једино 
срество заштити опстанке држава према оној народној “не боји се свака шуша Бога 
него батина”. На завршетку свога говора позива да радничка класа буде сложна, 
организована у своје синдикалне организације и тек онда може да постигне 
остварење својих интереса, јер каже да и диктатуре у свим земљама имају ослонца 
у делу народа, а то послодавци, чиновници и сви они који мање више зависе од 
постојећег владиног режима. Каже да слободе као божји дух код човека неможе 
се никада угушити него само за кратко време ограничити; позва да радници 
високо држе запаљену буктињу слобода и да не пружају руку фашистима. Након 
одржатог говора Др. Живка Топаловића узео је реч претседавајући збору Ћурчић 
Александар овд. адвокат и завршујући збор између осталог рекао “ми марксисти 
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као лево крило социјалиста увек смо тврдили да се необрачунавамо са својим 
противницима путем псовки и погрда као недостојних човеку манифестација. 
Нити такве псовке ни погрде [нисте] могли чути на овом збору”. Након тога 
позвао [је] раднике и сељаке да се једни другима помажу да буду сложни у борби 
за своја права и интересе и да се придруже свима онима који се боре за слободу и 
демократију.

Присутни збору при његовом дочеку било [је] око 200 а на завршетку 250 
лица. Говорници су били прекидани честим знацима одобравања. Мир и ред није 
био нарушаван, и након збора присутни су се разишли у реду својим кућама.

Збор је завршен у 11.30 часова.
О предњем Министарство је извештено.

 Срески начелник,
 Арсен Петковић
(ИАЧ, К-4, бр. 70)
  

БР. 10, ПРЕТРЕС СТАНА РАДЕНКА ЈАЊИЋА У АТЕНИЦИ-ИЗВЕШТАЈ 
ПОЛИЦИЈЕ, 25. СЕПТЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено: 25. септембра 1938. год.
Пов. 1103/38

Предмет: Јањић Раденко, из села Атенице-извештај о пронађеним илегалним 
летцима

Краљевској банској управи 
Управно одељење -II- 

Сарајево

Пре неколико дана сазнао сам од повереника да код Јањића Раденка20, 
радника фабрике хартије у Чачку, а који станује у селу Атеници налазе се летци 
илегалне садржине. Претресом стана код именованог на дан 21. септембра 
тек. године код његове куће у селу Атеници пронађено је више летака и то: три 
примерка “Политикиног вестника” штампаног јуна 1938. године у Загребу, а који 
почиње: “Др. Мачек о вањској политици”, а завршава се “Лудо би било поделити 
зајам Југославији док постоји овај режим, јер то би значило бацати новац у воду”. 
Један примерак летка писаног на писаћој машини и умножен на гестетнеру, а 
који се састоји од пет листова писатих само на једној страни: “Суђење г. Милошу 
Рашовићу народном посланику по тужби г. Марића Љубомира министра војске 
одржано од 26. августа до...”; и једна књижица-брошура “Што треба сељак знати”од 
1938. године, штампано латиницом са означеном ценом од 2. динара. Сви су ови 
летци без потребних реквизита и као такви били су заплењени, односно одузети 
власнику Јањић Раденку. Приликом претреса такођер пронађен је један револвер-
црногорски тулумбаш 12. мм, са два метка на оловну куглу и једна празна чаура. 
На револвер именовани није поседовао дозволу те исти му [је] такођер одузет.

На састанку саслушања именовани је рекао да летци “Политикин вестник” 
не сећа како су дошли до његових руку, а да је два примерка брошуре “Шта треба 
сељак знати о фашизму и сељаштву, о Хитлеру и Стојадиновићу, о догађајима у 
Русији”, да је добио од једног непознатог лица пре две недеље на пијаци у Чачку, а 
летак о суђењу г. Милошу Рашовићу...”, да је именовани добио кад је исти избачен из 
једног теретног камиона од једне групе присталица Ј.Н.С. која се враћала за Драгачево 
из Крагујевца са одржаног збора странке Ј.Н.С. дана 12. септембра тек. године.

Што се тиче револвера именовани је рекао да се исти налазио код његове 
куће од пре 20. година, још за време живота његовог пок. оца, а пре годину и по кад 
је његов отац умро, да је он Раденко није га пријавио властима због непознавања 
законских прописа.

Од стране овог начелства именовани је кажњен са 500. динара, а у случају 
ненаплативости са 10. дана затвора. За поседовање брошуре “Шта треба сељак 
знати” (један примерак исте именовани је изјавио да је изгубио ставећи у подеран 
џеп од капута), а која садржи елементе за оптуживање именованог Државном суду 
за заштиту државе именовани - Јањић Раденко пријављен Државном тужиоштву 
при државном суду за заштиту државе.

Министарство је извештено.

КРАЉЕВСКА Срески начелник,
БАНСКА УПРАВА Арсен Петковић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 3885 Примљено 27. IX 1938.
(ИАЧ, К-4, бр. 88)

БР. 11, ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У ЧАЧКУ У КОРИСТ ЧЕХОСЛОВАЧКЕ -
ИЗВЕШТАЈ ЖАНДАРМЕРИЈЕ, 25. СЕПТЕМБАР 1938.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
ПОВ. Ј.Б.Бр. 1436
28. септембар 1938. год.
у Сарајеву

Манифестације у
Чачку, среза 
Трнавског

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
(Управ.одел.)

 

Командир жандармеријске станице Чачак са Пов.Бр.462 од 26. септембра 
1939. године доставио је следеће:

“25. септембра 1938. године у 10 часова сакупила се једна група од 15 
студената и радника у граду Чачку среза Трнавског, која је носећи чехословачку 
заставу клицала Чехословачкој републици, певајући песму “Хеј Словени” и викала 
противу Немачке и фашизма. Овој групи прикључило се још и око 150 лица 
крајњи[х] левичара и присатлица У.О.”21

20  Раденко-Рајо Јањић (1915-1941), кројач, рођен у Горачићима, живео је у Атеници; члан 
КПЈ, учествовао је у припремама устанка 1941. у селима трнавског среза; постао је заменик 
команданта Трнавског батаљона и комесар чете; погинуо је у борби против четника у 
Срезојевцима 17. децембра 1941. године (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, Чачак, 
1977, стр. 302). 

21 Демонстрације су смишљено изведене на пијачни дан у Чачку од стране чланова КПЈ, како 
би пропагандни ефекат био јачи. Након демонстрација по вароши су кружили спискови 
у које су се уписивали добровољци за одбрану Чехословачке (Н.Јешић-М.Стефановић, 
Ратко Митровић, Чачак, 1979, стр. 82).
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Интервенцијом градске страже манифестанти су растурени, коловође 
похапшени и предведени начелнику сеза Трнавског. За време растурања 
манифестаната Радосављевић Момчило22 студент из Чачка, који је носио 
Чехословачку заставу преврнуо је једну корпу са грожђем једном пиљару због чега 
је [га] оштећени пиљар ударио коцем по леђима и лакше га повредио.

Других инцидената није било.
Предње се доставља с молбом на увиђај и надлежност.

 Командат, Пуковник
ДОСТАВЉЕНО: [нечитко]
Кр. банској управи Дринске  
бановине и Команданту
жандармерије

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-27-25)

БР. 12, ПРЕДИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА Ј.Р.З. У ЧАЧКУ, 12. ОКТОБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
13. октобра 1938. године
Пов. 1199/38

Краљевској банској управи 
Управно одељење - II - 

Сарајево

У вези депеше од данас Пов. Бр: 1199, част ми је поднети следећи извештај:
Синоћ у просторија Ј.Р.З. у Чачку одржата [је] хитна сазвата седница 

среског одбора Ј.Р.З. појачана представницима месних и омладинске организације 
Југословенске радикалне заједнице. Присутно је било седници око 90 лица.

Седница је почела пригодним говором Г. Станковића Светолика бившег 
народног посланика за срез трнавски којом је приликом именовани саопштио 
присутним о распуштању Народне скупштине и одређивању избора за народне 
посланике за дан 11. децембра 1938. г. Том приликом г. Станковић осврнуо се 
на досадањи рад Краљевске Владе и пожнете успехе на народном пољу у току 
последњих три године. Нарочито се задржао на приликама у срезу трнавском и 
на успеху које је показао народ у свим правцима под вођством дичног чачачанина 
Председника Владе Др. Милана Стојадиновића. На даље је позвао присутне да 
истрају у борби и сложно на изборима на дан 11. децембра 1938. године сви даду 
глас за кандидата партије Југословенске рад. заједнице. Наговестио је присутним 
да ће у идућу недељу 16. овог месеца у 19. часова говорити Претседник Владе Др. 
Милан Стојадиновић чији ће говор бити преношен преко београдске и других 
радио-станица. Позвао [је] присутне да се што више заложе и поведу што већи број 
присутних у Чачак пред гласно-говорнике радио апарата који ће бити нарочито 

бити инсталиран за тај дан, и да што већи број тај говор саслуша тако да идућег дана 
почне најагилније да се ради на прикупљању гласача за Југословенску радикалну 
заједницу. Након тога преставио је г. Иванића претседника окружног суда у Чачку 
коме је од стране владе поверена мисија за акцију више среза овог округа, па по 
томе је дао реч г. Иванићу. У краћем и врло темпераментном говору г. Иванић 
изнео [је] заслуге Краљевске владе, нарочито њеног претсеника вође Др. Милана 
Стојадиновића за последње три године напомињући да би о томе могао говорити 
сатима, него и недељама, али неће да замара пажњу присутних и завршава с тим 
да ово није његов последњи говор пред представницима Југословенске радикалне 
заједнице, него је тек почетак у низу даљих састанака и говора. Нарочито истакао 
је успешан рад Др. Милана Стојадиновића у спољној политици наглашавајући да у 
случају другог вођења политике са нашом Краљевином догодило би се исто, што се 
догодило и са Чехословачком републиком, која се опирала на пријатељство својих 
савезника неводећи рачуна о стању на њеним границама и својим суседима. У 
унутарњој политици нарочито је нагласио користан рад по земљораднике и ситног 
поседника, па статистичким подацима поткрепио то своје тврђење. Напоменуо је и 
о свом пријатељу са факултета Г. Војку Чвркићу, Министру пошта и телеграфа који 
је нагласио више познат самим чачанима од његових млађих година, а њему лично 
је познат као одличан друг, сјајан правник и говорник и једна од бољих помоћника 
вође Др. Милана Стојадиновића.

На завршетку свога говора позвао је присутне да сви даду глас за 
Југословенску радикалну заједницу, неверућуји вуцима у овчој кожи, који се крију 
у редовима удружене опозије са њеним вођом Др. Мачеком Влатком. Затим [је] г. 
Станковић захвалио присутнима и скупштину завршио у 22. часа. Оба говорника 
били су чешће пута прекидани. Скупштина је одржата у потпуном реду и миру.

Министарство је извештено.
 По наредби
 среског начелника
 Фесенко Димитрије 
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-32-26)

БР. 13, ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА У СРЕЗУ ТРНАВСКОМ-ИЗВЕШТАЈ 
СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА, 20. ОКТОБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено: 20. октобра 1938. год.
Пов. 821/38

Предмет: Појачавање обавештајне службе у
борби против шпијунаже, комуниста и 
других антидржавних акција.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ 
Управно одељење -II- 

САРАЈЕВО

У вези наређења Краљевске банске управе Пов.Д.З. Бр: 2616. од 31. маја 1937. 
године, част ми је поднети следећи извештај:

22 Момчило Моле Радосављевић (1910-1941), правник, рођен је у Слатини, а живео у Чачку; 
секретар Среског комитета КПЈ за срез трнавски; организатор устанка у чачанском крају 
1941. и први командант Чачанског НОП одреда; ухватили су га легализовани четници 
у Липници 29. децембра 1941. и предали Немцима, који су га стрељали у ВТЗ-у у Чачку 
1. фебруара 1942; проглашен је за Народног хероја (Чачански крај у НОБ. Пали борци и 
жртве, стр. 387).
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Обавештајна служба у подручном ми срезу организована је у границама 
могућности и средстава које ми стоје на расположењу.

На првом месту обавештајну службу вршим преко чиновника овог 
начелства, као и другог особља запосленог у начелству. Преко жандармеријских 
органа и поузданих општинских управа, такођер је организована обавештајна 
служба. Поред ових, служба је појачана и извештајима нарочито поверљивих лица, 
тако да се сви догађаји од важности у односу на шпијунажу, комунизам и друге 
антидржавне акције региструју и потребни подаци прикупљају, а истовремено 
предузимају потребне мере ради спречавања и сузбијања поменутих акција.

Нарочита пажња обраћа се на комунистичку акцију, због чега при начелству 
постоји и нарочити референт за комунизам, који врши непрекидну и строгу 
контролу над свим лицима евидентираним као комунисте и над лицима склоним 
комунизму, као и о свима другим лицима, која долазе у чешћи контакт са овима у 
ма ком циљу.
 Срески начелник,
 [нечитко]
(ИАЧ, К-4, бр. 88)

БР. 14, ПРЕДИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 
У ОКВИРУ УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ У ЈЕЖЕВИЦИ, 27. ОКТОБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
27. октобра 1938. год
Пов. Бр. 21309

Предмет: Извештај о кандидационој
конференцији У.О.-главног одбора
радикалне странке у Јежевици-
извештај

Краљевској банској управи
Управно оделење - II -

Сарајево

У вези телеграфског извештаја под горњим бројем од 26. овог месеца, част 
ми је доставити следећи извештај:

На дан 27. октобра 1938. године у 11. часова пре подне у кафани Раке 
Видојевића у Јежевици среза трнавског одржана је кандидациона конференција 
Удружене опозиције-присталице Главног одбора бивше радикалне странке.

Сазивач ове конференције био је Стеван Вучковић учитељ у пензији из 
Чачка, који је и отворио ову конференцију. Поздравивши присутне Вучковић је дао 
реч Анти Радојевићу23 министру у пензији из Београда. Радојевић је у свом говору 
поред осталог рекао: “Ви знате драги пријатељи да је садања Краљевска влада 
одредила изборе за народне посланинке на дан 11. децембра тек. године, када има 
да се одигра главна битка између Ј.Р.З. с једне и У.О. с друге стране. Ви добро знате 

да је сваки човек ковач своје среће јер ћете од ваших сопствених гласова донети 
себи срећу или несрећу још већу од данашње у којој се сви ми заједнички налазимо. 
Добро вам је познато да је данашња влада још у почетку њеног деловања свечано 
изјавила да ће донети нови изборни закон са тајним гласањем и да своју реч није 
испунила, а ви добро знате да се стари радикали нису никада таквим средствима 
служили, те према томе неможе Др. Стојадиновић да тврди да иде стопама нашег 
неумрлог Николе Пашића, који је целог века био борац за слободу које данас на 
жалост нема. Ми стари радикали због наопаке политике Г. Стојадиновића још у 
самом почетку њеног живота, морали смо напустити г. Стојадиновића, јер није 
одржао своју реч, а на име као што малочас рекох, није донео закон о тајном 
гласању као и остале законе који тангирају широке народне масе и њене слободе, 
као што је закон о штампи, закон о зборовима и договорима итд., па је поред тога 
сам себе прогласио шефом радикалне странке и наследником Николе Пашића, 
зашто је јавно осуђен од свију правих старих радикала на челу са нашим уваженим 
вођом г. Ацом Станојевићем, који је једини политички наследник пок. Николе 
Пашића и вођа народне радикалне странке....”. Иза овога Радојевић је доказивао 
да непостоји раздуживање сељака, јер када би се израчунала наплаћена камата на 
стари дуг, онда са наплаћеним старим дугом ово износи стварно дуговање сељака. 
За сељака каже да је тотално упропашћен, нарочито с обзиром на то да исти више 
нема нигде ни динара кредита. После овога Радојевић је критиковао рад бившег 
народног посланика Светолика Станковића због тога што је урадио ништа за свој 
срез, а себе је задужио и успео да отпише дужан порез, због чега је од др. Спаха 
назват: “најтежи народни посланик”.

По завршеном говору Радојевића извршен је избор кандидата за срез 
трнавски на листи Др. Мачека и том приликом је изабрат за кандидата ЕРИЋ 
РАДОВАН, деловођа општине трнавске родом из Заблаћа, а њему за заменика 
г. Анта Радојевић министар у пензији из Београда-оба као присталице главног 
одбора радикалне заједнице.

Конференција је завршена у 13. часова у реду и миру.
На конференцији је било присутно око 150 лица.
Министарство је извештено.

 Срески начелник
 [нечитко]
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-32-29)

БР. 15, ПРЕДИЗБОРНИ ПЛАКАТ УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ
(ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ, САВЕЗА ЗЕМЉОРАДНИКА И НАРОДНЕ 

РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ) ЗА ЗБОР У ЗАБЛАЋУ, 30. ОКТОБАР 1938.

НАРОДУ СРЕЗА ТРНАВСКОГ

У недељу 30 октобра у 11 часова пре подне, у кафани Јоса Тимотијевића у 
Заблаћу, одржаће се

КАНДИДАЦИОНИ
ЗБОР УДРУЖЕНЕ

ОПОЗИЦИЈЕ

Ради избора посланичких кандидата за изборе који ће се одржати 11. 
децембра 1938. године.

23 Анто Радојевић (1884-1982), по образовању инжењер, један од првака Народне радикалне 
странке, родом из Ивањице; током Другог светског рата није био политички активан, као 
ни након његовог завршетка (Милош Тимотијевић, н.д., стр. 133-218)
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У данашњим тешким временима, када су сви родољуби забринути и сви 
окупљени око нашег вођства-Др. ВЛАТКА МАЧЕКА, ЉУБЕ ДАВИДОВИЋА, АЦЕ 
СТАНОЈЕВИЋА и ЈОЦЕ ЈОВАНОВИЋА, и ми Трнавци морамо бити сложни.

Морамо учинити све, да би наша држава била моћна и несаломљива према 
непријатељима који би споља на њу насрнули и према мољцима који би је изнутра 
нагризали.

Зато поступамо народски. Сазивамо народни збор, да народ изабере из 
своје средине људе, који ће бити искрени тумачи народних жеља и неустрашиви 
заштитници народних захтева.

Овако је увек радила Народна радикална странка у прошлости. Овако су 
увек радиле и демократска и земљорадничка странка. Овако се и сада мора радити, 
јер само овакав пут води слободи.

Позивају се присталице земљорадничке странке, демократске странке 
и радикалске странке, да дођу на збор и да испоље дисциплину и приврженост 
начелима народне владавине.

Живео Народни споразум!
Живела слога Срба, Хрвата и Словенаца!
Живело јединство наше државе!

Милош В. Поповић Момчило А. Поповић Борисав Т. Штављанин
учитељ у пенз. свештеник земљорадник
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-32-28)

БР. 16, ПРЕДИЗБОРНИ ПЛАКАТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ГРУПАЦИЈЕ 
ДРАГИШЕ МИШОВИЋА ЗА ЗБОР У ЧАЧКУ, 30. ОКТОБАР 1938.

У недељу 30 октобра 1938 године у 10 часова
пре подне одржаће се у хотелу “Касина”

КОНФЕРЕНЦИЈА
са овим дневним редом:
1) Избор часништва конференције;
2) Договор о кандидацијама и кандидатима 
 социјалистичких радничких групација на листи Др. В. Мачека.

Радници и сељаци,

У борби за демократију и слободе, за грађанска права, за мир, за хлеб и 
слободу, ви сте били најодлучнији и најсмелији борци. Ваше учешће на изборима 
треба да буде продужење те ваше борбе, а посебно ваши кандидати на листи Д-р 
Мачека треба да значи, да ће те ту борбу продужити у заједници са свима онима 
који се боре за исти циљ све до победе.

Ваша листа треба да значи да ми хоћемо такву демократију, која ће знати да 
брани права и слободе грађана, која ће штитити мир, слободу и независност нашег 
народа ма од кога она била угрожена.

Ваша листа треба да значи сврставање у борбу против фашизма и рата, који 
он припрема.

АКЦИОНИ ОДБОР
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-33-20)

БР. 17, КОНФЕРЕНЦИЈА УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ-ПОЛИТИЧКА ГРУПА 
ДРАГИШЕ МИШОВИЋА У ЧАЧКУ-ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ, 30. ОКТОБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
31 октобар 1938
Пов. Бр. 1312

Предмет: Извештај о одржаној конференцији
удружене опозиције у Чачку на дан 30. октобра тек. год

Краљевској банској управи
 Управно одељење - II - Сарајево

У вези шифроване депеше Пов. Бр. 1312/38 од 30. овог месеца част ми је 
поднети следећи извештај:

На дан 30. октобра 1938. године од 10.20 до 12. часова одржана је у кафани 
“Касина” у Чачку конференција присталица удружене опозиције-социјалистичке 
групе у Чачку на којој је извршена кандидација за посланичког кандидата и њему 
заменика за срез трнавски.

На конференцији је било присутно око 250 лица, највећим делом радника, 
око 30 земљорадника и неколико студената.

Први говорник био је Александар Ћурчић адв. из Чачка познати комуниста 
који је у краћем говору објаснио присутнима важност предстојећих избора и позвао 
присталице опозиције да овога пута изађу заједнички на изборе да би после победе 
на истима вратили народу слободе, демократију и парламентаризам. Нарочито је 
подвукао важност сарадње и удруживања између земљорадника и радника који су 
најбројнији у овој земљи, јер ће само удружени моћи да победе.

После Ћурчића говорио је Милић Марић кројачки радник из Чачка, који 
је истакао потребу и радничких претставника у парламенту, наглашавајући 
потребу да се удруже варошки и пољопривредни радници, јер су њихови интереси 
истоветни, а само удружени моћи ће да победе на изборима.

После овога говорио је Јовашевић Милош земљорадник из Прељине, који је 
нагласио данашњу тешку ситуацију наших земљорадника, који су неспособни да 
конкуришу на светским пијацама пољопривредним произвођачима из Америке и 
других земаља у којима се земља обрађује модерним пољопривредним справама и 
где се обрађују огромни комплекси земљишта, док наши земљорадници обрађују 
примитивним срествима мале комплексе земљишта. Да би се то поправило он каже 
да је потребно да у парламент уђу прави представници земљорадника и радника, а 
то ће успети само удружени на предстојећим изборима.

За овим је Јевтовић Милорад, студент права из Чачка испоручио присутнима 
поздраве уједињене студентске омладине из Београда која ће овога пута узети 
активног учешћа на изборима тражећи за народ слободе, права и хлеб. Нагласио је 
важност удруживања радника, сељака и интелектуалаца.

После Јевтовића говорио је Др. Драгиша Мишовић лекар из Чачка, познати 
комуниста, који је као такав одговарао код судских и полицијских власти. Придајући 
велику важност предстојећим изборима он каже да је потребно да се овога пута 
удруже радници и сељаци, занатлије и ситни трговци као и интелектуалци јер ће 
само тако удружени моћи да извоју народна права слободе и праву демократију 
која ће омогућити и економску независност поменутим. За данашњег претседника 
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владе каже да је после доласка на власт казао да изборни закони нису добри у овој 
земљи и да ће их он изменити, али до данас он то није учинио, мада је то могао 
учинити, за три и по године своје владавине, па каже да је Др. Стојадиновић обећао 
да ће ове рђаве законе либерално примењивати, о чему ћемо се уверити ових дана. 
За спољну политику каже да је треба управити и упутити на пријатељство према 
демократијама, које још нису пропале и које имају мана али их треба поправити. 
Изражава неповерење Хитлеру, јер верује у незајажљивост његових прохтева за 
освајањем, помињући случај са Сарском облашћу, Аустријом и Чехословачком.

Говорећи о Мачеку, др. Мишовић каже да је он прави народни борац Хрвата 
и да је заузео правилан став у борби за народна права. Изражавајући своју веру 
у победу др. Мишовић позива присутне да се ангажују у предстојећој изборној 
борби до максимума и да буду дисциплиновани у том смислу, што ће мањина 
строго поштовати одлуке већине, као што је правило код демократије.

После Мишовића поново је добио реч Александар Ћурчић, адвокат из 
Чачка, који је предложио за посланичког кандидата удружене опозиције за срез 
трнавски, као правог представника радника и сељака Др. Драгишу Мишовића 
лекара из Чачка, чија прошлост сведочи о томе, а њему за заменика предложен 
је од стране конференције Милутин Стојић24 земљорадник из Бањице, благајник 
општине Јежевачке, што је конференција једногласно усвојила.

После овога конфереција је одлучила по предлогу Др. Мишовића да се упуте 
поздравни телеграми Блоку народног споразума и Др. Мачеку.

Са овим је конференција закључена у 12. часова. Иста је протекла у реду и миру.
Министарство је извештено.

КРАЉЕВСКА Срески начелник
БАНСКА УПРАВА [нечитко]
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4624 Примљено 4. XI 1938.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, У-231)

БР. 18, ЗБОР Ј.Р.З. У ГОРЊОЈ ГОРЕВНИЦИ, 16. НОВЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Број 14712/38
16. новембра 1938. године
Прељина

Предмет: Конференција присталица Ј.Р.З. 
у Г. Горевници

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
II Управно одељење 

Сарајево
У вези телеграма овог начелства бр. 14712/38 од данас част ми је поднети 

следећи извештај:

Конференција присталица Ј.Р.З. у Горњој Горевници почела је у 12 часова када 
је приспео министар пошта телеграфа и телефона Господин Војко Чвркић, који је 
одржао дужи говор изневши досадањи рад Краљевске владе господина Др. Милана 
Стојадиновића како на пољу спољне политике тако и на уређењу унутрашње 
политике. Упоредио [је] стање у земљи пре доласка ове владе са садањим стањем. 
Даље је у свом говору изнео сав штетан рад удружене опозиције, чији споразум 
има једини циљ да обори владу др. Стојадиновића, а шта ће после бити код оваквог 
њеног склопа, о томе нема никакве извесности. У свом дугом говору детаљно 
је изнео благовремено уређење односа са суседним државама чиме је избегнута 
несрећа која је задесила Чехословачку, а та далековидост вође Ј.Р.З. Др. Милана 
Стојадиновића, за време највеће Европске кризе, донела је нашој земљи само мир и 
спокојство док су остале земље, услед ратне психозе, морале да мобилишу и да сада 
сносе терете огромних издатака око мобилизације.

Приликом излагања финансијског успеха у земљи изложио је и локални 
успех у срез љубићском где се оправљају путеви, зидају школе и пружа помоћ на 
све стране, па је то допринело да је народ сада задовољнији него икад што је био.

За све време његовог говора народ је клицао претседнику Краљевске владе 
Господину др. Стојадиновићу и министру Господину Чвркићу.

Други говорници: Иванић Милош претседник окр. суда у Чачку, Лепосавић 
Светозар учитељ из Чачка и заменик посланичког кандидата Господина Чвркића 
и Бошковић Милош земљорадник из Трбушана одржали су краће говоре изневши 
заслуге кандидата Г. Чвркића па су позивали све присутне да на дан избора 11. 
децембра тек. године своје поверење опет даду своме пријатељу и пријатељу народа 
Господину Војку Чвркићу чији је досадањи рад највећа гаранција за будућност.

Овој конференцији било је присутно око 350 лица.
Конференција је протекла у реду и миру са овацијама Краљевској влади.
По закљученој конференцији и разговору са пријатељима и присталицама 

Господин Чвркић је отпутовао за Чачак.
Министарство је извештено.

 В.д. среског начелника
 пом. секретар,
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-34-20) [нечитко]

БР. 19, ЗБОР УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ (САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИКА)
У ГОРИЧАНИМА, 16. НОВЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
25 - XI – 1938. год.
Пов. Бр. 1446

Предмет: Извештај о одржаној 
политичкој конференцији у 
селу Горичанима среза 
трнавског на дан 16. овог месеца

Краљевској банској управи
Управно одељење - II -

Сарајево

24 Милутин Стојић (1903-1943), земљорадник из Бањице код Чачка; члан Среског комитета 
КПЈ; организатор устанка у селима трнавског среза; командир Прве трнавске чете; 
политички комесар Трнавског батаљона; ухваћен од недићеваца предат је у немачки логор 
на Бањици код Београда где је стрељан 25. јануара 1943. године (Чачански крај у НОБ. Пали 
борци и жртве, стр. 310). Његов ратни дневник приређен је под бројем 330.
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У вези наређења те управе Пов. Д.З. Бр: 5312/38 од 21. новембра 1938. године, 
част ми је доставити следећи извештај:

Извештај овога начелства о одржаној конференцији удружене опозиције 
- земљорадничке групе у селу Горичанима одржаној 16. овог месеца поднет је 
под бр: 22381 на дан 18. новембра 1938. год. према усменом извештају комесара 
ове конференције г. Кречковића Богдана, полиц. писара овога начелства те такав 
достављен и Банској управи и Министарству, јер је се комесар ове конференције 
поменути Кречковић одмах разболео, те је и касније поднео поменути извештај о 
тој конференцији. 

Како се на овој конференцији говорило и о недозвољеним стварима, због 
чега је говорник Ђорђе Поповић25, адв. из Чачка опоменут од комесара, после 
чега је говорник престао да говори о недозвољеним стварима, а комесар исту 
није растурио из обзира опортунитета, већ је против говорника касније поднео 
реферат, због чега ће исти бити узет на одговорност, част ми је доставити потпун 
извештај о поменутој политичкој конференцији:

На дан 16. новембра 1938. године у времену од 14. до 15. часова одржана 
је политичка конференција удружене опозиције - земљорадничке групе у селу 
Горичанима овога среза у кафани Радоње Мајсторовића. Овој конференцији 
присуствовало је око 50 лица.

Први је на истој говорио Борисав Штављанин земљорадник из Качулица 
у чијем говору није било ничег значајног, јер је он углавном објашњавао зашто 
је конференција неуспела иако је општина горичанска по својој политичкој 
припадности земљорадничка.

Други говорник био је Ђорђе Поповић, адв. из Чачка заменик кандидата 
удружене опозиције земљорадничке групе Живковић Будимира. Поред осталих 
ствари Поповић је говорио и о томе да ће и многи државни службеници гласати на 
претстојећим изборима за удружену опозицију, а да су о томе јавно се изјаснили и 
удружења учитеља, професора, народне одбране, свештеничко и др., јер је победа 
удружена опозоције сигурна. Поповић је рекао и то, да је Њ.К.В. Кнез Намесник 
Павле такође пристао на споразум У.О., због чега је био опоменут од стране 
комесара, те исти није више помињао Кнеза Намесника у свом говору. За овим 
је Поповић казао да влада др. Стојадиновића располаже са 60. милиона динара 
одређених за агитацију и куповину гласова, да је Петар Живковић изјавио да му 
је др. Стојадиновић нудио пет министарских портфеља, само да уђе у владу, да 
Бугарска од наше државе тражи неке територије и да је др. Стојадиновић обећао 
уступити Бугарској Царибродски, Царевоселски и Босиљградски срез, а да је вољан 
дати Немачкој Марибор, Мађарској Суботицу и Италији Далмацију, због чега је 
био опоменут од комесара, те је престао даље да говори о овим стварима.

Са овим је конференција завршена у 15. часова у реду и миру.

 Срески начелник
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-29-5) [нечитко]

БР. 20, ЗБОР УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ 
(НАРОДНА РАДИКАЛНА СТРАНКА), У ЧАЧКУ, 24. НОВЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
25 - XI – 1938. год.
Пов. Бр. 22975

Предмет: Конференција удружене 
опозиције-радикалске групе у 
Чачку на дан 24. овог месеца

Краљевској банској управи
Управно одељење - II -

Сарајево

У вези телеграфског извештаја под горњим бројем од данас, част ми је 
поднети следећи извештај:

На дан 24. овог месеца од 20 до 23 часа у кафани “Оријент” у Чачку одржана 
је конференција удружене опозиције-присталице бивше радикалне странке.

На конференцији било је присутно око 120 лица и Анта Радојевић министар 
у пензији из Београда.

На овој конференцији је говорио први Анта Радојевић, министар у пензији 
који је између осталог критиковао привредну политику Краљевске Владе Др. 
Стојадиновића доказујући да она није учинила ништа за народ у привредном пољу 
и да је народ због тога данас у веома тешком економском положају, да свакодневно 
министри данашње владе заједно са својим претседником фразирају о томе како 
су учинили много за народ. Порезе, таксе и друге дажбине данас су веће него 
што су икада биле, цене пољопривредних производа су мале, са Немачком се 
тргује путем клиринга, па је се десило да су огромне суме остале не наплаћене од 
немачког народа за производе Југословена. Немачка пак нама даје по веома скупу 
цену индустријске производе, које би могли јефтиније купити од Чехословачке и 
Француске. У унутрашњој политици Краљевска Влада није ни корака учинила на 
путу за враћање парламентаризма, слободе штампе, тајног права гласања, и слободе 
збора и договора, мада је Др. Стојадиновић у својој декларацији обећао народу 
вратити то. Због овога Главни одбор радикалне странке иступио је из прве владе Др. 
Стојадиновића повео акцију против њега, јер му више неверује ништа. У спољној 
политици Др. Стојадиновић је правио највеће грешке, јер је напустио путеве пок. 
Николе Пашића и др. великих државника наше земље који су чували пријатељство 
старих савезника Француске и Енглеске и Мале Антанте, држећи се резервисано 
према Италији и Немачкој које ће увек претстављати опасност за Југославију. 
Баца највећу одговорност на Др. Стојадиновића за слабљење Мале Антанте, због 
чега је Хитлер извршио уједињење Аустрије и распарчао Чехословачку. Сматра да 
пријатељство са Немцима није искрено и да је последњим догађајима и рђавом 
политиком дошло се дотле да данас европска штампа пише да Бугарска тражи 
од Југославије три среза, а Албанија 15 срезова. Апелује за старе савезнике у 
спољној политици, а нарочито са Француском, Чехословачком и Словенском 
Русијом. На крају Радојевић говори о Др. Мачеку и о споразуму народног блока, 

25 Ђорђе Ђока Поповић (1904-1942), адвокат и политичар; припадао је Савезу земљорадника, 
сарађивао је са левим крилом своје странке и комунистима у Чачку; током устанка подржао 
је партизане; након слома устанка ухваћен је и интерниран у Норвешку где је и стрељан 
(Милош Тимотијевић, н.д., стр. 133-218)
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па каже да је последњи споразум народног блока највећа гаранција за јединство 
земље и државне целине, јер је Мачек на том споразуму потписао и признао као 
шеф хрватске сељачке странке и сељачко-демократске коалиције, монархистичко 
државно уређење, Краља Петра II, и Династију Карађорђевића, државну целину 
и јединствену југословенску војску, што је највећа гаранција за сигурност ове 
државе. Данас је уз Мачека, као Радојевић и диктатор Петар Живковић, Бошко 
Јевтић и Веља Поповић, који су у своје време гонили Др. Мачека и проглашавали 
за антидржавног јер су се за своје грехе покајали и затражили опроштај, што им је 
Мачек дао. Том приликом Радојевић каже да је удружена опозиција на петомајским 
изборима добила већину, али је влада Бошка Јефтића фалсификатима направила 
себи већину, јер је сам министар унутрашњих послова Веља Поповић изјавио да је 
приликом тих избора украо 400.000 гласова удружене опозиције због тога верује у 
победу удружене опозиције на овим изборима.

После Радојевића говорили су Драгутин Лазовић адвокат, Петар Поповић 
пензионер и Живорад Вујичић трг. сви из Чачка у чијим говорима није било 
никаквог значаја и који су махом понављали ствари о којима је говорио сам 
Радојевић.

Конференција је протекла у реду и миру.
Министарство је извештено у дупликату.

 Срески начелник
КРАЉЕВСКА [нечитко]
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 5997 Примљено 28. XI 1938.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-32-21,22)

БР. 21, ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА У СРЕЗУ ТРНАВСКОМ-ИЗВЕШТАЈ 
СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА, 22. НОВЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено: 22 - XI - 1938. год.
Пов.бр. 821

Предмет: Појачање обавештајне службе у борби против шпијунаже, комуниста и 
других антидржавних елемената према наређењу Пов. Д.З. Бр: 2616/37. г.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ 
Управно одељење -II- 

САРАЈЕВО

У вези наређења те Управе Пов. Д.З. Бр: 2616/37 од 31. маја 1937. године, част 
ми је поднети следећи извештај:

Обавештајну службу у овом начелству врше на првом месту полицијски 
чиновници и остали државни службеници овог начелства, који се у обавештајном 
циљу последњих дана налазе више на терену, било у самом граду Чачку или у 

појединим сеоским општинама, где се упућују ради безбедности на конференције, 
зборове, договоре или друге службене послове. Поред ових обавештајна служба 
појачава се и радом жандармеријских органа, који добијају специјална упутства од 
начелства у вези садашње предизборне борбе, нарочито у односу на комунистичку 
акцију. Општинске управе, нарочито оне које су састављене од поузданих људи, 
добијају специјалне инструкције за обавештајну службу, како у вези комунизма, 
тако и сваке друге илегалне акције, те је и преко њих појачана обавештајна служба. 
Најзад обавештајна служба је појачана и преко приватних лица, поузданих и 
оданих власти, која су ангажована за поједина обавештења, како у граду Чачку тако 
и на селу, а нарочито преко повереника, који су ангажовани у већим радионицама, 
где има више радника, те има услова за комунистичку пропаганду. Ово последње 
је најефикасније средство за појачање обавештајне службе, али је скопчано 
са материјалним издацима, те није развијено у оној мери у којој би могло бити 
развијено, да би се резултати обавештајне службе развили до највишег степена.

Поред изложенога, при начелству постоји и нарочити референт за 
комунизам-полицијски чиновник, који организује и врши непрекидну контролу 
над свим лицима која улазе у обзир као комунисти или лица склона комунизму, 
као и свим другим лицима у која се може посумњати да се баве комунизмом, 
шпијунажом или ма каквим другим антидрж. акцијама.
 Срески начелник
КРАЉЕВСКА [нечитко]
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 5841 Примљено 25. XII 1938.

(ИАЧ, К-4, бр. 88)

БР. 22, ЗБОР УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ (СОЦИЈАЛИСТИЧКА ГРУПА),
У ТРНАВИ, 24. НОВЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
25 - XI – 1938. год.
Пов. Бр. 22678

Предмет: Конференција удружене 
опозиције социјалистичке групе у 
Трнави на дан 24. овог месеца

Краљевској банској управи
Управно одељење - II -

Сарајево

У вези телеграфског извештаја под горњим бројем од данас, част ми је 
доставити следећи извештај:

На дан 24. овог месеца од 14.20 до 15.30 часова одржана је конференција 
удружене опозиције-присталица социјалистичке групе у селу Трнави овог среза, у 
кафани Чеде Салевића.

На овој конференцији било је присутно око 60 лица.
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Први је говорио Момчило Радосављевић студент из Чачка, подвлачећи 
важну улогу студената у борби за добијањем народних права и слобода, а 
нарочито у времену када нема слободе штампе, слободе збора и договора, због 
чега су студенти једина гласила за сељака и радника, јер се ови само могу преко 
њих да се обавесте о догађајима како у нашој држави тако и у целом свету. Како 
влада Др. Стојадиновића не влада по демократским принципима, већ се више 
служи фашистичким методама како се то ради у Немачкој и Италији, то је први 
задатак удружене опозиције да се бори противу фашизма и да тражи у овој земљи 
владавину како је у Енглеској и Француској.

После овога говорио је Душан Бојовић абаџијски радник из Чачка, који је 
излагао тешко материјално стање земљорадника и радника, критикујући при том 
уредбу о минималним надницама, јер радник са надницом према овој уредби 
неможе да живи, те је у овим моментима потребно да се уједине сељаци и радници 
и да гласају за Др. Мачека да би тако поправили свој социјални, економски и 
привредни положај.

Последњи говорник био је Александар Ћурчић, адв. из Чачка који каже за 
владу Др. Стојадиновића да је најгора од свих после рата, нападајући је нарочито 
због тога што је обећала народу политичке законе, па је то прећутала те влада 
по старим наслеђним законима. Критикује: нема слободе збора и договора, 
и данашњи изборни закон, па каже да се у оваквом стању на изборима неможе 
изразити права народна воља. У спољној политици за Др. Стојадиновића каже да је 
кривац за слабљење Мале Антанте и пропаст Чехословачке, јер у најновије доба Др. 
Стојадиновић се приближује нашим непријатељима који у својим земљама владају 
фашистички, а то су Италија и Немачка. На крају свога говора хвали Др. Мачека за 
кога каже да је прави народни човек који тражи да се у народу заведе правда, која 
ће бити иста за сељака и за радника, а не да се води банкарска политика и политика 
богатих људи.

Са овим је конференција закључена у реду и миру.
Министарство је извештено у дупликату.

 Срески начелник
КРАЉЕВСКА [нечитко]
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 5995 Примљено 28. XI 1938.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-32-24)

БР. 23, ПИСМО ДРАГИШЕ МИШОВИЋА БИРАЧИМА И РЕЗОЛУЦИЈА 
ЊЕГОВИХ ПРИСТАЛИЦА ДА ГЛАСАЈУ ЗА УДРУЖЕНУ ОПОЗИЦИЈУ,

27. НОВЕМБАР 1938.

Писмо Друга Драгише Мишовића присталицама његове кандидатске листе за 
посланичке изборе 11. децембра 1938. године.

Другови!

Како су наступили нови моменти, како се ситуација за нас променила, то 
смо принуђени да брзо заузмемо ново држање, како не би било штете за општу 
ствар, која је у питању.

Наша је листа одбијена. Сад није моменат да тражимо кривце. Они ће се сами 
показати. Ко није поуздан савезник у нашој општој народној борби за ослобођење 
од диктатуре и полуфашистичког смрада, тај ће открити своје лажно демократско 
лице. Народ и историја ће их жигосати и дати за право онима, који су били и остали 
прави, несебични борци за добро радног народа и спас своје отаџбине.

Највећа одговорност лежи, у данашњој борби против најцрње реакције, 
на нама, на савезу радника сељака и свих поштених људи који су свесни тежине, 
озбиљности и важности садашњих избора. Наша група, свесна спољње фашистичке 
опасности која прети нашој, кврљу и гробовима милиона наше браће и другова, 
створеној отаџбини, иде напред. Ми нисмо партизани себични и тесногруди. Ми 
нетражимо неки ћелепир за себе, за своју групу а на штету других савезничких 
група или на штету целог нашег народа. Не! Ми то нећемо! Пре свега и нада свим 
у нашем програму су поштење, правда, искреност и несебичност. Све за народ и 
ништа противу народа. Кога је страх од тога, тај може сада и само још сада да нам 
наноси штете и да нас омета. Али ми знамо свој пут, пут опште народне борбе за 
слободу, правду и независност нашу. И тим путем хоћемо, треба и морамо, све 
чвршће, у првим редовима напред.

Пошто влада др. Милана Стојадиновића преставља стуб реакције и највећу 
препреку у данашњем моменту за остварење наше слободе и ослобођење од 
ропства, мрака и фашистичког блата у које упадамо, то смо ми т.ј. наша група, 
дужни да сваког дана све снажније иступамо против ње.

Слобода, демократија, народни споразум, то је оно за шта се боримо. Човек 
и покрет у које ми имамо поверење да ће ту борбу часно и поштено водити јесте 
носилац земаљске листе др. Мачек и покрет блока народног споразума, на чијем 
је он челу. Пошто другог и бољег начина за сада немамо, нити тренутно можемо 
имати, то нам је дужност са др. Мачеком и осталим правим и искреним борцима за 
слободу и демократију, остати истрајно, чврсто и доследно. У удруженој опозицији 
постоје милиони наше браће и другова, честитих бораца и поборника демократије. 
Ако у вођству “горе” или “доле” има по неки сумњиви, себичан и лажан “вођ” и 
“борац”, то није разлог да се ми смемо зауставити. На против! Баш то је доказ да 
морамо још боље кајише притегнути, да би још снажније наставили борбу у којој 
смо свом снагом и до сада учествовали, и 11. децембра гласати за земаљску листу 
др. Мачека.

Зашто?-Питаћете!
Баш зато да би се тих “тутора” и “цензора”, поред осталих невоља ослобо-

дили. Да би једног дана и и ми могли као људи, са поносом живети, бирати, 
критиковати и под народну контролу све ставити.

Сад вам је јасно!
За сада вође и вођства контролишу народ. Народ иде својој победи после 

које ће све па и вођства сам бирати и контролисати.
Зато сви у борбу! Победа је на нашој страни!
Живела слобода!
Живела демократска слободна и независна Југославија народног 

споразума!
Живео савез радника, сељака и поштених људи!
 

 Др. Драгиша Мишовић с.р, 
25. новембра 1938. год. у Београду
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На радничко-сељачком збору одржаном 27. новембра 1938. године у Чачку у 
хотел “Касини” решено је да се вођству блока народног споразума и јавности упути 
следећа

Резолуција:

Избори од 11. децембра расписани су у веома тешкој унутрашњој и 
међународној систуацији. Унутар земље беспослица и сиромаштво са једне стране, 
безакоње, корупција, безобзирно богаћење и насиље са друге стране. Радни народ 
лишен свих права и средстава да стане на пут овоме злу из дана у дан постаје све 
незадовољнији. Поред овога Хрватски народ и остали народи наше земље погођени 
у најосновнијим националним осећајима, суровим гажењем њихових националних 
права и вређањем њихових осећаја, траже да им се у овој држави обезбеди живот 
достојан слободних народа. Овакво унутрашње стање постаје утолико опасније 
што доводи у питање опстанак државе, јер после предаје Чехословачке Хитлеру 
долази на ред наша држава. Данас је свакоме јасно да је то питање дана.

Радничка класа Чачка заједно са сељацима и осталим сиромашним 
слојевима, схватила је значај децембарских избора. Схватила је да од децембарских 
избора зависи којим ће путем кренути државна политика, да ли ће поћи опасним 
путем који води данашња Ј.Р.З. влада, путем још веће пљачке и насиља, путем 
пооштрене диктатуре, путем фашизирања и предаје државе на милост и немилост 
заклетим непријатељима наших народа Хитлера и Мусолинија, или пак, путем 
унутрашњег сређивања, слободе и демократије, братског споразума са Хрватима и 
осталим народима, путем јачања и спремања за одбрану државне независности и 
националне слободе.

Радничка класа у заједници са сељацима и осталим сиромашним слојевима 
радног народа, ушла је у изборну борбу у савезу са осталим грађанским 
демократским странкама. У ту борбу није ушла да добије политичке мандате, већ 
зато што је сматрала да је дошао одсудни час да се извојују хлеб, мир, и слобода 
за све оне који поштено раде, за нову слободну и срећну Југославију, засновану 
на братском споразуму слободних народа. Радничка класа заједно са сељаштвом и 
осталим сиромашним слојевима, пошто најактивније у народној ослободилачкој 
борби учествује сматрала је да има право - право за које је веровала да јој га нико 
поштен неможе оспорити - да у изборној борби кандидује и своје претставнике за 
народне посланике. Хтела је да се у будућој Народној скупштини чује и њен глас и 
оно зашто се она бори.

С обзиром на све ово радничка класа среза Трнавског са сељацима и осталим 
сиромашним слојевима, на кандидационој конференцији одржаној 30 октобра на 
овом истом месту, кандидовала је друга Драгишу Мишовића на земаљској листи 
др. Мачека. Данима се са задовољством и одушевљењем хрлило у изборну борбу са 
чврстом вером у победу народа над својим непријатељем Ј.Р.З. владом.

Међутим десило се оно чему се нико поштен није могао надати. Нашло 
се у вођству У.О. елемената који су спречили да се кандидација др. Мишовића 
прими на земаљску листу др. Мачека, јер да би то, тобож, било од штете за општу 
народну борбу противу режима. Колико је ово оправдано и колико су по општу 
борбу штетни они који су у њој најдоследније и најпожртвованије учествовали 
и водили је, подносећи при том беспримерне жртве, нека сваки поштен човек 
оцени. Ово одбијање није само лично погодило друга Мишовића већ и све оне које 
је он претстављао. Радни народ среза Трнавског то схвата као покушај његовог 
отстрањивања из велике ослободилачке борбе наших народа и он ће умети достојно 

одговори онима који су одговорни за овакав поступак. Наглашавамо да то није 
дело читаве У.О. већ појединаца из вођства У.О. Одајемо признање претставнику 
др. Мачека и хрватског народа у Радном одбору У.О: који се искрено залагао да се и 
радном народу Србије да право да слободно кандидује оне претставнике које сам 
жели, па и радном народу среза трнавског да кандидује друга Мишовића.

Али ово ни за час није могло поколебати радничку класу, сељаке и остале 
сиромашне слојеве среза трнавског у њиховој решености да и даље учествују на 
челу снажног народног ослободичког покрета, јер радни народ зна да је главни 
народни непријатељ влада Ј.Р.З. и да је главни задатак дана за радни народ и све 
остале демократске и родољубиве покрете обарање те противнародне и издајничке 
владе. У.О. не сачињавају само они из вођства, који су спречили кандидацију др. 
Мишовића већ огромне масе радника, сељака, сиромашних занатлија, трговаца и 
интелектуалаца, који желе само једно: да уједињени и непобедиви фронт слободе 
однесе победу над најопаснијим народним непријатељем Ј.Р.З. владом, и донесе 
слободу, хлеб, мир, срећу и равноправност свих братских народа наше државе, на 
основи народног споразума и на тај начин створи срећу, демократску и снажну 
заједничку државу, која ће моћи да сачува националну независност и народну 
слободу, које су данас толико угрожене од Ј.Р.З. владе и њених савезника Хитлера 
и Мусолинија.

Због тога је дужност сваког припадника покрета радничке класе, сељака 
и осталих сиромашних слојева, да и даље, и то са још већим полетом учествује у 
изборној борби и на децембарским изборима заједно са припадницима осталих 
демокрастких странака у срезу трнавском гласа за листу др. Мачека, око које се 
скупља читав радни, демократски и родољубиви народ целе земље.

За остварење народног споразума, за мир, хлеб, слободу и демократију, 
за срећну, слободну, и демократску Југославију, независну и снажну, напред ка 
победи!

Живео савез радника, сељака и свих сиромашних и обесправљених!
Живео братски Хрватски народ!
Живео народни споразум!

Саопштење радницима и сељацима, присталицама листе радничко-
социјалистичких групација, кандидата ДР. Драгише Мишовића из Чачка, и 

његовог заменика Милутина Стојића, земљ. из Бањице.

Акциони одбор на конференцији од 27. новембра 1938. год. саопштио да ће 
дати даље директиве о држању на дан 11. децембра. Овим путем се саопштава да је 
акциони одбор одлучио, да се бирачима остави слободно опредељивање за ма коју 
опозициону листу у нашем срезу.

Акциони одбор апелује на бираче:
Да ни један не изостане са биралишта, јер би то био злочин према 

демократији и слободама!
Да сваки настане на томе, да и његови познаници и пријатељи не дају свој 

глас за Ј.Р.З. јер је она непријатељ демократије и слободе и непријатељ сељака и 
радника.

Напред до победе!
 АКЦИОНИ ОДБОР

(НМЧ, Збирка микрофилмова, K-2-618)
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БР. 24, ЗБОР УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ (САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИКА),
У ТРНАВИ, 29. НОВЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
30 - XI - 1938 год
Пов. Бр. 22373

Предмет: Конференција удружене 
опозиције земљорадничке групе у 
Трнави на дан 29. овог месеца

Краљевској банској управи
Управно одељење - II -

Сарајево

У вези телеграфског извештаја под горњим бројем од 29. овог месеца, част 
ми је доставити следећи извештај:

На дан 29. овог месеца од 14.30 до 15.30 часова одржана је конференција удру-
жене опозиције земљорадничке групе у кафани Симе Симовића у Трнави овог среза.

На конференцији је било присутно око 100 лица.
За претседника ове конференције изабран је сазивач исте Милорад Рабре-

новић свештеник из Трнаве, који је у кратком говору подвукао важност ових избора, 
којима ће бити први задатак да дају победу удруженој опозицији, која ће отерати са 
власти данашњу Краљевску владу која је покушала да донесе Конкордат.

После овога говорили су Милојко Кнежевић адв. приправник из Чачка и 
Ђура Ћирковић26 земљорадник из Атенице, уз чијим говорима није било ничег 
значајног.

Последњи говорник био је Поповић Ђорђе адв. из Чачка, који је критиковао 
Краљевску владу Др. Стојадиновића, како у спољној тако и унутрашњој политици, 
Поповић је нарочито нападо Др. Стојадиновића због тога што је у својој 
декларацији обећао вратити народу политичке слободе, слободу штампе, слободу 
збора и договора, тајно право гласа и др., а то до данас није учинио. У спољној 
политици критикује рад владе због њеног ослањања на Немачку и Италију и 
напуштае пријатељства са Француском и неуспостављање дипломатских односа 
са Совјетском Русијом. Велику одговорност баца на Др. Стојадиновића што 
је ослабљена Мала Антанта, због чега је распарчана Чехословачка. Нарочито 
критикује велико пријатељство са Немачком и Италијом због њиховог унутрашњег 
уређења на фашистичкој основи. Иза овога Поповић говори о Др. Мачеку вођи 
хрватског народа и вођи удружене опозиције истичући његове способности. На 
крају Поповић позива присутне да гласају за удружену опозицију.

Са овим је конференција завршена у реду и миру.
Министарство је извештено у дупликату.

 Срески начелник
КРАЉЕВСКА [нечитко]
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ

САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 6472 Примљено 2. XII 1938.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-29-2)

БР. 25, ЗБОР УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ (ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА),
У ЛОЗНИЦИ, 30. НОВЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
23 - XII – 1938. год.
Пов. Бр. 23090

Предмет: Конференција У.О. демократске групе
 у селу Лозници 30. новембра тек. године

Краљевској банској управи
Управно одељење - II -

Сарајево

У вези телеграфског извештаја под горњим бројем од 1. овог месеца, част ми 
је доставити следећи извештај:

На конференцији је било присутно око 150 лица.
Први говорник био је Момчило Поповић свештеник из Бањице и посланички 

кандидат ове групе за срез трнавски, који се у кратком говору захвалио присутнима 
на посети и замолио их да 11. децембра гласају за У.О. јер ће се само тако повратити 
народу политичка права и демократске слободе. 

Други говорник је био Павловић Илија, трг из Чачка, који је критиковао рад 
Градског поглаварствау Чачку и бившег посланика Светолика Станковића и обећао 
је да ће у јездинској општини подићи кантар-вагу која [је] неопходно потребна 
овој општини.

После овога говорио је Адам Василијевић, судија из Лознице, који је 
критиковао Краљ. Владу због њене спољне политике која се креће у правцу 
осовине Рим-Берлин, односно ка фашизму, а напуштају се демократске земље 
и традиционално пријатељство према Француској. Говорник је критиковао и 
унутрашњу политику Краљ. Владе, која још увек не враћа народу одузете политичке 
слободе.

Четврти говорник био је Милисав Протић, свештеник из Јежевице, који је 
критиковао Краљ. Владу због конкордата због кога је пало око 40 свештеничких 
жртава, па и патријарх Варнава за кога каже да није умро од природне смрти, 
па позива сву православну браћу да гласају за Др. Мачека, који се бори за права 
слободу и државну целину.

После овога говорио је Радосављевић Радослав, студ. права из Чачка, који 
критикује данашњи државни режим због угушивања слободне штампе и истиче 
потребу за решавање Хрватског питања, које је кочница свих других питања.

На крају су говорили Нешић Тихомир, адв. из Чачка, у чијем говору није 
било ничег значајног, и Павловић Јарослав банкар из Чачка, који је критиковао бив. 
посланика Станковића, оглашавајући истог за издајника демократске странке. Он 
критикује Краљ. Владу, због великих пореза, такса и других дажбина, а нарочито 
истиче скупоћу монополских артикала што нарочито погађа земљорадника.

26 Ћура Ћирковић (1914-1944), земљорадник из Атенице; припадник покрета Д. Михаиловића; 
стрељан 1. децембра 1944. године од партизанских власти (Г.Давидовић-М.Тимотијевић, 
Затамњена прошлост. Историја чачанских равногораца 3, Чачак-Краљево, 2004, стр. 422).
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Конференција је трајала од 11.30 до 14.40 часова и завршена је у реду и 
миру.

Предњи извештај доставља се према телефонском тражењу од данас, а у вези 
достављеног извештаја под горњим бројем од 2. овог месеца 1938. године.

КРАЉЕВСКА Срески начелник
БАНСКА УПРАВА [нечитко]
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 743 Примљено 16. XII 1938.
 
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-34-26)

БР. 26, ПОТЕРНИЦА ЗА ДРАГИШОМ МИШОВИЋЕМ, 30. НОВЕМБАР 1938.

КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА САВСКЕ БАНОВИНЕ
ОДЕЉАК ЗА ДРЖАВНУ ЗАШТИТУ
ПОВ-II-ДЗ-БРОЈ:51566/38
30. новембра 1938.
ЗАГРЕБ

Предмет: Мишовић др. Драгиша, Радоњић Лепосава
ком., пропаганда-потрага

УПРАВИ ПОЛИЦИЈЕ-ЗАГРЕБ
СРЕСКОМ НАЧЕЛНИКУ-СВИМА

ПРЕТСТОЈНИШТВУ ГРАД. ПОЛ.-СВИМА
КОМАНДИ САВ. ЖАНД. ПУКА-ЗАГРЕБ

Код ове управе одговарају због дела по закону заштите државе комунистичке 
пропаганде др. Мишовић Драгиша, лекар из Чачка и Радоњић Лепосава, рођена 
Стаменковић, текстилна радница рођена 22. XI 1913. год. у Лесковцу од оца Тодора 
и мајке Даринке, стално настањена у Београду а који се налазе у бегству.

Пошто се наведени налазе у бјекству расписује се за њима потерница и у 
случају проналаска имају се спровести под јаком стражом Управи града Београда.

НАЧЕЛСТВО По овлашћењу вршиоца дужности бана
СРЕЗА КАСТАВСКОГ Бански инспектор-шеф одељка:
КАСТАВ [нечитко]
Пов. No 1686 5. XII 1938.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, K-2-482)

БР. 27, НАЈАВА ЗБОРА Ј.Р.З. У ЧАЧКУ 9. ДЕЦЕМБРА 1938. 

ГРАЂАНИМА
среза Трнавског и града Чачка

ЧЛАНОВИМА И ПРИЈАТЕЉИМА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИКАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Драги Пријатељи!

На дан 11. децембра 1938. год. има да се обаве избори за народне посланике.

Као Ваш бив. народни посланик а сада кандидат за народног посланика 
за срез трнавски и град Чачак на земаљској листи нашег Вође и нашег Чачанина 
Господина Др Милана Стојадиновића, претсед. Краљевске Владе, дужност ми 
налаже, да Вас све позовем и замолим да дођете на

СРЕСКИ ЗБОР

који ће се одржати у Чачку у петак 9. децембра 1938. год. у 5 сати по подне у сали 
хотел “Крен” у Чачку.

На овом збору изнећу плодан рад Краљевске Владе на челу које је наш Вођа 
Др. МИЛАН СТОЈАДИНОВИЋ, као и мој рад за време мог посланиковања, из кога 
ће се тачно видети стварни резултати моје политике и мога рада и према томе дати 
оцена моме раду, као и оцена о стеченој заслузи за будуће поверење на изборима 
11. ДЕЦЕМБРА 1938. год.

Ја позивам све наше чланове и пријатеље, и моје и пријатеље напретка села и 
града и нашег Среза трнавског, да дођу на овај збор где ћемо манифестовати своју 
слогу и наставити досадашњи наш плодан рад за добро народа, Краља и отаџбине 
и нашег Среза трнавског, а под мудром и реалном политиком нашег вође Др. 
МИЛАНА СТОЈАДИНОВИЋА.

Живео Д-р Милан Стојадиновић!

ПОЗДРАВЉАЈУ ВАС ВАШИ:

ЗАМЕНИК, КАНДИДАТ ЗА НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА
ТОДОР ВЕСОВИЋ Ing. СВЕТОЛИК СВ. СТАНКОВИЋ
ЕКОНОМ ИЗ СЛАТИНЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦ ИЗ ЧАЧКА
претседник општине Слатинске, члан Ужег главн. одбора Ј.Р.З. и претсед. 
претседник Месног одбора Ј.Р.З. Среског одбора Ј.Р.З.
(ИАЧ, Збирка плаката, б.б.)

БР. 28, ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА О ДЕМОНСТРАЦИЈАМА
У ЧАЧКУ 9. ДЕЦЕМБРА 1938. 

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 10. децембра 1938. год.
Пов. Бр. 1561

Предмет: Демонстрације присталица 
У.О.-крајњих левичара у Чачку 
9. овог месеца.

Краљевској банској управи
Управно одељење - II -

Сарајево

У вези телефонског извештаја од 9. овог месеца под бр: 23589, част ми је 
поднети следећи извештај:

На дан 9. овог месеца за 17. часова у хотелу “Крен” у Чачку био је заказан 
збор Ј.Р.З. - присталица посланичког кандидата Светолика Станковића. На овај збор 
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дошло је око 1000. људи, већином сељака из разних општина среза трнавског. Како 
је збор био заказан у биоскопској сали хотела “Крен”, то је исти око 17,30 часова 
отворен и отпочео свој редован рад. На збору је за време рада владао ред и мир.

У исто време, односно за време трајања збора око 18. часова скупила се једна 
група опозиционара, предвођена од крајњих левичара, у којој је било око 250. лица 
и отпочела да демонстрира против Ј.Р.З. пред самим хотелом “Крен” намеравајући 
да уђе у хотел “Крен” да тамо изазове пометњу, неред и тучу. Како су органи 
полиције већ били на лицу места и видели отворене намере демонстраната који 
су предводили познати комунисти и присталице Др. Драгољуба Јовановића, који 
су масу били харангирали, раздражили и у великој мери наоштрили, спречили су 
улазак у хотел “Крен” позивали их да се разиђу. Међутим демонсранти нису хтели 
одазвати се позиву власти да се разиђу и да престану са демонстрирањем пред 
хотелом “Крен”, већ су чак почели каменицама гађати у прозоре хотела “Крен”, 
тако да су разбили неколико прозора.

Из поступака лица која су водила демонстранте и дражили на стварање хаоса 
и нереда, као и њиховог става према полицијским органима видело се да исти желе 
судар и са влашћу, односно судар са полицијским органима, јер су својим држањем 
изазивали полицијске органе на употребу силе, те је на лице места доведена и 
жандармерија, пошто је на лицу места већ била градска стража, те је тако на лицу места 
био довољан број полицијских чиновника, жандармеријских органа и полицијских 
стражара способних с обзиром на њихово бројно стање да демонстративно спрече 
у њиховој жељи да продру у хотел “Крен” да разбијају камењем стакла на хотелу, 
неупотребљавајући при том ни хладно ни ватрено оружје.

Када су демонстранти видели да се на лицу места налази довољан број органа 
јавне безбедности и да ће им бити онемогућено извођење демонстрација како су то 
они намеравали, они су почели да се повлаче, али је неко од њих у том моменту 
испалио два револверска хитца и бачено је неколико каменица на прозоре хотела 
“Крен”, па се један део истих удаљио у правцу Велике пијаце. Како је у то време 
баш поред хотела “Крен” отпочео корзо, то је се скупила једна маса радозналог 
света, те су полицијски органи приступили одмах успостављању потпуног реда у 
улици удаљујући са лица места све демонстранте, који су били ту заостали. За то 
време први део демонстраната, који се је мало раније повукао испред хотела “Крен” 
пролазећи улицом “Краља Милана” разбио је прозор на књижари Браће Шљивића, 
а затим прозор на канцеларији Г. Војка Чвркића, Министра пошта, телеграфа и 
телефона и најзад развалио један део ограде на дворишту адв. Васић Миодрага, 
посланичког кандидата на листи Ј.Р.З. разбивши му при том каменицом и један 
прозор. Како су ту полицијски органи разбили демонстранте исти су се удаљили 
и касније поново почели да скупљају у хотелу “Лазовић”, где су имали намеру да 
одрже манифестациону конференцију. За то време био је потпуно успостављен ред 
и мир пред хотелом “Крен”, те је чак и сам корзо отпочео да се нормално креће. Тада 
су сви демонстранти, као и један део осталих присталица У.О. скупили се у хотелу 
“Лазовић” у намери да одрже конференцију а ако им иста није била одобрена од 
стране власти. Полицијски чиновник је одмах ушао и саопштио вођству удружене 
опозиције и сазивачима ове конференције, да је иста од стране власти забрањена, 
па их није позвао да се разиђу и да присутни несмеју ноћу, јер је тада било око 
20. часова, да манифестују или демонстрирају, јер ће искусити строге законске 
последице и силом власти бити растерани. Међутим сазивачи, као и вођство У.О. 
није хтело и поступити по тражењу власти и отпочело је са конференцијом. С 
обзиром на то да је маса присутних била у раздраженом стању, и под утицајем 

алкохола, а наочито имајући у виду то да су крајњи левичари односно комунисти 
и присталице Др. Драгољуба Јовановића желели да изазову власт на употребу 
силе, то је од стране власти сматрано као целисходно, да власт не продире у сам 
локал, већ су органи поставили са свих страна хотела “Лазовић”, ради спречавања 
других лица да уђу у хотел, као и ради тога да регулишу излажење масе из хотела 
на улицу.

Око 21.30 часова присутни су почели да се разилазе из хотела “Лазовић” 
појединачно или по два до три, а органи власти су регулисали то излажење и 
опомињали исте да се разилазе својим кућама, јер ће свако манифестовање ноћу 
бити силом власти спречено те су се сви присутни ускоро разишли својим кућама, 
тако да је око 21.30 часова заведен потпун ред и мир у вароши Чачку.

До прикупљања демонстраната, који су око 18. часова правили изгреде пред 
хотелом “Крен”, дошло је у главном захваљујући томе што је у Чачку био пазарни 
дан, те је град био препун сељака, међу којима је било доста и напитих, а комунисти, 
нарочито чачански студенти и присталице Др. Драгољуба Јовановића вршили 
су преко целог дана опозициону агитацију међу сељацима и другим елементима 
левичарски расположеним, те су успели да скупе масу од око 250. лица, како је 
горе напоменуто. Вођство ових демонстрација држао је у својим рукама Ђорђе 
Поповић адв. из Чачка, који је код власти евидентиран као комуниста и познат као 
један од блиских срадника Др. Драгољуба Јовановића, који је по својој природи 
веома темпераментан и изразито бунтован човек, тако да у моментима губи сваки 
критеријум и пада у један чудновати занос, желећи судар било са противником у 
политичком погледу било са органима власти, што је такође отежавало уредовање 
у горе поменутој ситуацији. У овом његовом послу, Поповића су помагали: Ђока 
Миловановић, дипломирани правник, волонтер при Окружном суду у Чачку, 
Богдан Теофиловић, адв. из Чачка, Александар Ћурчић, адв. из Чачка, Ратко 
Митровић27, студент из Чачка, Момчило Вилимановић28, студ. права, Вук Стојић, 
земљ. из Трнаве, Момчило Радосављевић, студ. права, Милосав Милосављевић, 
обућарски радник из Чачка, и др., који су евидирани и познати као комунисти, а 
који су од стране полицијске власти и раније кажњавани за сличне изгреде.

Запажено је да се у групи, која је демонстрирала није налазило озбиљних 
лица и честитих грађана било са села било из града, а држање и поступање 
демонстраната наишло је на осуду целокупног грађанства, како оног које је видело, 
тако и оног које о догађају било обавештено преко других лица. Грађанство је 
исто тако у потпуности одобрило држање полицијске власти, које је хладнокрвно 
и разумно интервенисала, тако да ниједно лице маса које стране није повређено, 
а заведен је потпуни ред и мир и демонстранти спречени у њиховој намери да 
продру у хотел “Крен”, спрече збор и изазову тучу са присутнима на збору.

27 Ратко Митровић (1913-1941), студент права из Јездине код Чачка и један од најважнијих 
вођа комунистичке омладине из Чачка пред Други светски рат; истакнути члан КПЈ 
и сарадник обавештајне службе Црвене армије 1941. године у чачанском крају, која 
је деловала независно од политичких веза Коминтерне; био је и политички комесар 
Чачанског партизанског одреда; након слома устанка ухваћен је од легализованих четника 
и обешен у Чачку од Јове Караклајића који је припадао партизанима а затим прешао у 
љотићевце; проглашен је за Народног хероја (наведено према: Н.Јешић-М.Стефановић, 
Ратко Митровић, Чачак, 1979).

28 Момчило Вилимановић (1914-1943), студент права, члан КПЈ; учествовао је у припреми 
устанка 1941. године, када је био и секретар Градског НОО у Чачку; члан ОК КПЈ за Чачак; 
ухваћен је од четника Д.Михаиловића 1943. и предат недићевцима који га одводе у Бањички 
логор; стрељан је 26. маја 1943. године (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 365).
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Према кривцима, односно изазивачима овог изгреда и демонстрација биће 
предузете законске мере.

Министарство је извештено.

КРАЉЕВСКА Срески начелник
БАНСКА УПРАВА [нечитко]
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 7395 Примљено 12. XII 1938 
(ИАЧ, ДБ, К-5, бр. 101)

БР. 29, ИЗВЕШТАЈИ ЖАНДАРМЕРИЈЕ О СУКОБИМА ПРЕД ДЕЦЕМБАРСКЕ 
ИЗБОРЕ 1938. ГОДИНЕ У ЧАЧКУ

Полицијски радио-телеграм
Време предаје
дана час  мин
10       13    15

Поптпис радио-телеграфисте
Кулић

Београд

 У вези извештаја начелника среза Трнавског о демонстрацијама и разбијању 
излога и прозора које је извршила једна група опозиционара јуче око 19 часова, по 
налогу г. Министра министарство приме [........]29 пак органа државне власти лабав, 
кад се није успело успоставити ефикасну заштиту противу насртаја на имовину, 
већ се дозво [........] рави неред докле хоће разбија излоге и прозоре коме хоће и 
држи политичке састанке стоп оваква држања власти није у складу са упу [........] 
Пов I Бр 62108 од 17/10-1938 г а сем тога штетно је по углед власти стоп

Моли те се стога за наређење да се према изгред [........] строжије и да се у 
конкретном случају са потстрекачима и колово [........] енергичније и да се убудуће 
безусловно спречава овакви инциденти [........] срествима. Пов I Бр. 86421 
 По наредби Министра
ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК начелник Лазић
Ј.Б. Бр. 3999
10. децембра 1938. год.
у Сарајеву

Политичке демонстарције противу 
присташа Ј.Р.З. у Чачку, среза Трнавског

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
(Управно одељење)

Водник Чачанског жандармеријског вода телефонском депешом 9. децембра 
тек. године извештава:

“данас 9. ов. месеца у 17 часова одржан је у хотелу “Крен” у Чачку, среза 
Трнавског политички збор Ј.Р.З. по одобрењу надлежне власти.

Око 18 часова присталице Удружене опозиције преко 250 лица сакупили су 
се пред овим хотелом те демонстрирали и на крају почели разбијати прозоре на 
том хотелу. Поводом тога скупила се још већа маса народа правећи и даље неред, па 
[је] интервенисала полиција и жандармерија и демонстранте растерала. Растурени 
демонстранти у споредним улицма том приликом су полупали излог на књижари 
Шљивића и изломили ограду код стана Васића Миодрага посланичког кандидата 
Ј.Р.З.

Ови демонстранти потом су се сакупили у кафани Лазовића, одакле су се на 
позив власти тек у 21.30 часова без других инцидената разишли.

Употребе оружја и повређених није било.
Детаљан извештај следи.-
Предње се доставља с молбом на знање и увиђај.

Достављено: Командант, Пуковник
Кр. банској управи Дринске [нечитко]
бановине и Команданту
жандармерије

КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 7269 Примљено 10. XII 1938.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Ј.Б. Бр. 4039
14. децембра 1938. год.
у Сарајеву

Манифестације и изгреди у граду Чачку
 на дан 11. децембра 1938. год.

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
(Управно одељење)

Водник чачанског жандармеријског вода, са број 2069 од 12. децембра тек. 
године, доставио је следећи извештај:

“11. децембра 1938. године почев од 9 часова изјутра у граду Чачку, среза 
трнавског, присталице Удружене опозиције - међу којима већином крајњи 
левичари - почели су правити манифестације по свим главним улицама вароши. 
Ове манифестације чинили су до у вече идући од једног до другог гласачког места 
чинећи нереде по улицама. Нешто после 18 часова ови су се сакупили на улици 
у близини хотела “КРЕН” и ту наставили са прављењем нереда. Том приликом је 
неко из те масе бацио камен на поменути хотел и разбио један прозор. Такође је 
том приликом бачено неколико каменица увис са неком врстом пиштоља.

Органи власти жандармерија и полиција интервенисали су без употребе 
оружја те демонстранте растерали и ред и мир успоставили.

Овом приликом нико од демонстраната и органа власти није повређен”.29  Текст је оштећен и није у потпуности читљив
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Предње се доставља с молбом на знање и увиђај.

Достављено: [нечитко]
Кр. банској управи Дринске
бановине и Команданту
Жандармерије

КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 7486 Примљено 17. XII 38.
(ИАЧ, ДБ, К-5, бр. 3, 101)

БР. 30, ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА У СРЕЗУ ТРНАВСКОМ-ИЗВЕШТАЈ 
СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА, 22. ДЕЦЕМБАР 1938.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено: 22-XII-1938. год.
Пов. Бр. 821/38 

Предмет: Појачање обавештајне службе у борби против шпијунаже, комуниста и 
др. антидржавних елемената према наређењу Пов. Д.З. Бр: 2616/37 г.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ 
Управно одељење -II-

САРАЈЕВО
 

У вези наређења те Управе Пов. Д.З.Бр: 2616/37 од 31. маја 1937. године, част 
ми је поднети следећи извештај:

Обавештајну службу у граду Чачку и осталој територији овога среза 
врши потписати лично и преко потчињених му органа. Одржавањем личног 
додира са шефовима надлештва, установа и појединачних удружења, нарочито 
одржавањем тесне сарадње са старешинама војних установа и јединица, потписати 
непрекидно прикупља податке о свим стварима које би могле бити интересантне у 
погледу обавештајне службе нарочито у вези шпијунаже и комунизма, јер других 
антидржавних акција на територији овога начелства и нема. Дајући свакодневно 
потребне инструкције чиновницима и осталим службеницима потписати 
организује обавештајну службу нарочито за сузбијање комунизма преко 
својих службеника. Поред овога при начелству је одређен један од чиновника 
за специјалног референта за комунизам, који непрекидно у најтешњој вези са 
потписатим организује обавештајну службу за сузбијање комунизма, при чему се 
употребљавају сви остали органи, поуздани грађани, а нарочиото сигурни радници 
по већим радионицама и у државним установама.

Нарочита пажња обраћа се на евидентирана и већ позната лица а исто тако 
и на лица која са стране долазе на територију овога начелства у виду неких других 
послова или у циљу туризма.

После изборне кампање, која је од стране начелства искоришћена за боље 
упознавање лица која се активније баве политиком, а нарочито лица која су 

екстремније политички расположена, појачана је обавештајна служба, јер се у 
току изборне кампање велики део екстремних и левичарски расположених лица 
експонирао, те је власт сада у бољој могућности и боље оријентисана да прати рад и 
кретање лица која су левичари, екстремно, а нарочито комунистички расположена 
или склона комунизму.

Других антидржавних акција на територији овога начелства нема, а 
начелство прати рад и кретање свих лица која би могла ући у обзир као сумњива у 
ма ком обиму.
 Срески начелник,
(ИАЧ, К-4, бр. 88) [нечитко]

БР. 31, СУКОБИ ПРЕД ДЕЦЕМБАРСКЕ ИЗБОРЕ 1938. ГОДИНЕ У ЧАЧКУ

КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
ПОв. Д.З. број 70/39
6. јануар 1939. год
Сарајево

Сукоби у вези са изборима.

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Оделењу за државну заштиту I

Београд

На наређење Пов. број I број 89022 од 22. децембра 1938. год. Краљевској 
банској управи част је известити да су се у времену од 11. октобра до 19. децембра 
1938. год. на територији Дринске бановине десили следећи случајеви сукоба:

[...]
19) 9. децембра 1938. год. када је је у хотелу “Крен” у Чачку одржаван политички 
збор ЈРЗ сакупило се пред хотелом око 250 присталица УО. демонстрирајући 
противу ЈРЗ након чега су почели разбијати прозоре на хотелу. Демонстранти су 
од стране органа власти растурени, па су приликом бегства полупали излог на 
књижари Шљивића и поломили ограду око стана Миодрага Васића, посланичког 
кандидата ЈРЗ. Води се управно-казнени поступак.

[...]
(ИАЧ, ДБ, К-5, бр. 1)

БР. 32, ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У ЧАЧКУ 9. ДЕЦЕМБРА 1938. ИЗВЕШТАЈ 
ЖАНДАРМЕРИЈЕ 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРЖАВНУ ЗАШТИТУ
Бр. 979
13. јануара 1939. год.
Београд

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
САРАЈЕВО

Команда жандармерије актом Ј.Б. бр. 135 доставила је следеће:
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“Команда дунавског жанд. пука актом под Ј.Б. бр. 24. од 4. јануара о.г. 
извештава:

Приликом одржавања демонстративне поворке на дан 10. децембра пр. 
год. у Чачку, Дринске бановине која је поворка била забрањена од стране власти, 
учествовале су са осталим грађанима и ниже означени мајстори-радници, 
запослени у III одељењу војно-техничког завода у Чачку и то:

Човић Никола, радник 1. одељка; Васић Средоје, радник 1 одељка; Динић 
Витез радник 3 одељка; Манић Раденко мајстор-дреер 1 одељка; и Митровић 
Периша радник 1 одељка.

У демонстративној поворци радник Човић Никола носио је заставу а исти 
напред наведени певали су песму: “Ој девојко јаранице дошо Хитлер до границе, 
а Милан му ништа неће већ код њега мирно шеће”. Сем певања ове песме викали 
су: “Доле влада Милана Стојадиновића, доле полиција, доле жандармерија, доле 
батинаши и без законици који су продали све Милану Стојадиновићу да нас туку”.

Све ове раднике приметио је каплар 4 специјалне станице у Чачку, 
Радељевић Лука, који је тог дана био по наређењу Управника завода придодат на 
службу органима среза трнавског.

О предњем је 4 специјална станица у Чачку доставила пријаву Управнику III 
одељка војно-техничког завода.

Извештај није раније достављен с тога, што је станица проверавала податке 
по предњем”.
Министарству унутрашњих послова част је доставити предње Кр.банској управи 
с молбом за извештај.
 По наредби 
КРАЉЕВСКА Министра унутрашњих послова
БАНСКА УПРАВА начелник
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ [нечитко]
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 243 Примљено 17. I 1939.

(ИАЧ, ДБ, К-5, бр. 7)

БР. 33, КАЖЊАВАЊЕ ИЗГРЕДНИКА У ДЕМОНСТРАЦИЈАМА И 
НЕРЕДИМА У ЧАЧКУ 9. ДЕЦЕМБРА 1938. 

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 24. јануара 1939. год
Пов. бр. 1618/38

Предмет: Извештај о кажњавању лица која су учествовала у демонстрацијама на 
дан 9. децембра/38. г.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
II управном одељењу

САРАЈЕВО

У вези извештаја овог начелства Пов. бр. 1561 од 10. децембра 1938. г., као 
и наређења те Управе Пов. Д.З. број 7395/38 од 16. децембра 1938. г. част ми је 

известити Банску управу да је ово начелство покажњавало изгреднике а нарочито 
подстрекаче и коловође демонстрација које су одржане 9. децембра 1938. године 
пред хотелом “Крен” у граду Чачку и то:

Ђорђе Поповић, адвокат из Чачка кажњен је са /30/ дана затвора и 5000 
динара новчане казне, Ђорђе Миловановић, волонтер Окружног суда у Чачку са 
/20/ дана затвора и Јоловић Јован, столарски радник из Чачка са /200/ стотине 
динара новчане казне-пресудом овога начелства бр. 80/39 од 2. јануара 1939. г.;

Момчило Радосављевић, студент из Чачка, Митровић Ратко, студент из 
Чачка, Глишовић Борисав, земљ. из Парменца кажњени су са по /30/ дана затвора, 
а Александар Ћурчић, адвокат из Чачка са /3000/ динара новчане казне и Милош 
Николић, земљ. из Чачка са /300/ динара новчане казне-пресудом овог начелства 
бр. 526/39 од 13. јануара/30.;

Милић Живорад, фарбарски радник из Чачка, Јевтовић Милорад, студент 
права, Вилимановић Момчило, студент права и Станковић Милорад, трг. помоћник 
сви из Чачка кажњени су са по /20/ дана затвора, а Вујовић Живорад, трг. помоћ. 
из Чачка кажњен је са /500/ динара новчане казне-пресудом овог начелства бр. 
1091/39 од 21. јануара 1939 г.;

Милосав Милосављевић, папуџијски радник из Чачка и Радомир Јаковљевић, 
радник из Трнаве кажњени су са по /20/ дана затвора, а Стојан Драшковић опанчар 
из Чачка са /15/ дана затвора-пресудом овог начелства бр. 1202/39 од 23. јануара/39 г.

Илић Димитрије, радник из Чачка, Мандић Раденко30, радник вој. тех. завода 
у Чачку и Полуга Илија, земљор. из Парменца кажњени су са по /15/ дана затвора-
пресудом овог начелства бр. 492/39 од 13. јануара 1939. г.;

Миодраг Миловановић, столарски радник и Милош Милошевић, обућар 
из Чачка кажњени су са по /15/ дана затвора, а Александар Живковић, геометар-
цртач I Секције за грађење пруге у Чачку кажњен је са /1000/ динара новчане казне-
пресудом бр. 24648/38 од 2. јануара 1939. г.;

Митровић Данило, Стевчић Ненад и Радуловић Благомир, сви радници из 
Чачка кажњени су са по /15/ дана затвора пресудом овог начелства бр. 148/39 од 2. 
јануара/939 г.

Према изложеноме начелство је до сада казнило због поменутих 
демонстрација 25 лица. Пресуде су донете на основу чл. 26 и 36 Зак. о удружењима, 
зборовима и договорима. Казне изгредницима су одмераване према тежини 
кривице учињене у демонстрацијама, узимајући у обзир и њихову политичку 
припадност, тако да су крајњи левичари искусили и најтеже казне.

 Срески начелник
 [нечитко]
(ИАЧ, ДБ, К-5, бр. 7)

30 Раденко Мандић (1917-1980), металски радник из Виљуше; пре рата није био припадник 
КПЈ, али је активно учествовао у протестима и штрајковима; током устанка истакнути 
борац партизанског одреда у Чачку на дужности командира партизанске милиције; успео је 
да побегне од потера легализованих четника и постао је крајем 1942. командант преживеле 
групе Чачанског партизанског одреда који је правио велике проблеме четницима; након 
завршетка рата прикључен је ОЗН-и и учествовао у хватању генерала Михаиловића и 
осталих четника; обављао је послове заменика начелника УДБ-е за Србију; био је једини 
делегат у Савезној скупштини који је јавно гласао против Устава из 1974. године, јер се 
тако “цепала служба безбедности”; проглашен је за Народног хероја (наведено према: 
Р.Трипковић-Р.Недовић-М.Мандић, Командант Мандић, Чачак, 2000).
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БР. 34, ДЕМОНСТРАЦИЈЕ И НЕРЕДИ У ЧАЧКУ ПРЕД ДЕЦЕМБАРСКЕ 
ИЗБОРЕ  - ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА1938. 

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 31. јануара 1939. год
Пов. бр. 103/39

Предмет: Демонстрације и нереди у Чачку

Краљевској банској управи
II управном одељењу

САРАЈЕВО

У вези Вашег наређења Пов. Д.З. Бр. 243/39 од 18. јануара 1939. г. част ми је 
поднети следећи извештај:

У поменутом акту који [........]31 вероватно омашком поменуте су демонстра-
ције у Чачку на дан 10. децембра 1938. године, а тога дана није било демонстрација 
у Чачку, већ су демонстрације биле на дан 9. децембра 1938. г., па је досадашњим 
извиђањима од стране овог начелства утврђено и то:

Да је Чобовић Никола, радник III одељ. втз. у Чачку био на месту где су се 
демонстрације одржале испред хотела “Крен” на дан 9. децембра 1938. г., али два 
часа раније него што су демонстрације одржане и том приликом је у разговору са 
извесним сељацима критиковао и вређао Њ.В. Кнеза Намесника и Претседника 
владе Др. Стојадиновића, те је због тога против Чобовића ово начелство поднело 
пријаву државном тужиоцу у Чачку, а о томе известило Краљ. банску управу, као 
и Управника војно техничког завода у Чачку извештајима својим Пов. бр. 78 од 23. 
јануара 1939. г.

Да је Мандић Раденко, а не Манић Раденко, како је у акту означено, радник 
III одељка втз. у Чачку, а не I одељка како је у Вашем акту назначено, учествовао у 
демонстрацијама на дан 9. децембра 1938. г. и због тога је кажњен од стране овог 
начелства са /15/ дана затвора, а о томе извештен је управник втз. актом овог 
начелства бр. 492/39 од 25. јануара 1939. г., као и та Управа актом овог начелства 
Пов. бр. 1618/38 од 24. јануара/39 г.

За Васић Средоја, Динић Витеза и Митровић Перишу, раднике војно техни-
чког завода у Чачку, који се помињу у достави до сада се није могло утврдити да [су] 
учествовали у демонстративној поворци, а начелству је част напоменути, да је ова 
достава IV Специјалне жандармеријске станице у Чачку, односно њеног каплара 
Радељевић Луке пуна непотпуности и нетачности како у именима, тако и у осталим 
податцима који се односе на оптужене и њихову кривицу, те изгледа да је каплар 
ову доставу писао по сазнању, а не личном опажању на лицу места или по достави и 
обавештењима добијеним од лица која су била тачно обавештена о стању ствари.

КРАЉЕВСКА Срески начелник
БАНСКА УПРАВА [нечитко]
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 497 Примљено 2. II 1939.
(ИАЧ, ДБ, К-5, бр. 12)

БР. 35, ПОГРЕБ ДРАГИШЕ МИШОВИЋА У ЧАЧКУ 20. ЈАНУАРА 1939. 
ГОДИНЕ - ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ

Погреб Др. Мишовића Драгише лекара
из Чачка, извештај о нађеним извидима

Краљевској банској управи I
Сарајево

На основу наређења Краљевске банске управе Пов. Д.З.Бр. 356 од 2. 
фебруара 1939. год. извршио сам у Чачку извиде по горњем предмету и о резултату 
тих извида, подносим следећи извештај:

Дана 20. јануара тек. год. извршена је у Чачку сахрана Др. Мишовић Драгише 
приватног лекара и познатог комунисте, који је у Београду настрадао (умро) у 
саобраћајној несрећи пригодом судара трамваја и аутомобила.

Поред посмртнице о погребу издане од стране Мишовићеве породице издао 
је приложени црвени проглас са сликом Др. Мишовића о погребу и “Акциони одбор 
радничко-социјалистичких групација”. Сахрана се је имала извршити у 10 часова, 
али обзиром на околност, да је Команда Места у Чачку тек у 11 часова добила 
одобрење од Армијске области за суделовање војске на погребу Др. Мишовића као 
резервног официра, сахрана је почела у 11.30 часова и трајала до 14.30 часова. 

На пратњи узело је учешћа око 1500 лица, пет свештеника, један вод војске 
и седам официра. На погребу је било 38 венаца од његових личних и партијских 
пријатеља. У поворци узели су учешћа Мишевићеви познаници, лични његови 
пријатељи, политички једномишљеници, радници, пацијенти његови и то не само 
из Чачка већ и из срезова: трнавског, љубићког, драгачевског, пожешког и жичког 
те из градова: Београда, Крагујевца, Г. Милановца, Краљева и Ужица поред тога и 
млого сељака, јер је тог дана био у Чачку пазарни дан.

Погребна поворка пошла је од куће Др. Мишовића и полазила је правцем, 
описаним у приложеном прогласу споменутог радничког акционог одбора. Од 
куће Др. Мишовића па закључно до гробља одржано је 13 посмртних говора. Од 
ових је било седам говора политичке природе. Садржину ових говора пратили 
су чиновници среског начелства у Чачку: политичко-управни пристав Гајић 
Добривоје, полицијски писар Јовановић Ратко и управно-канцеларијски чиновник 
Митровић Властимир.

Говоре политичке садржине одржали су следећи говорници:
Ћурчић Александар, адвокат из Чачка.
Вилимановић Момчило, студент права из Чачка.
Пламенац непознатог имена, студент из Београда, наводно син Јована Пламенца,
Петровић Љубиша, студент права из Краљева,
Милошевић Милан, инжењер из Крагујевца
Барјактаревић Миодраг, књигожешки раденик из Крагујевца и 
Стокић Љубиша, судија окружног суда у Чачку.
Политички безначајне говоре-посмртне одржали су:
Ћирјаковић Милојко, земљоделац из Вирова среза Драгачевског
Радовановић, Зван. Шиља, уредник “Ребуса” из Београда
Кривокућа Божана, жена Велише кафеџије из Чачка.
Јовашевић Милан, земљоделац из Прељине
Костић Гвозден, раденик из Гуче и 
Јовановић Милан, студент из Пожеге Ужичке.31 Текст је оштећен и није у потпуности читљив
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Садржина говора Ћурчића, Вилимановића, студента Пламенца, Петровића, 
Милошевића и Бајрактаревића садржана је у овереном препису приложене пријаве 
среског начелства у Чачку ст. Пов. бр. 6/39. г. од 27. јануара тек. године, којом је 
среско начелство оптужило Државном тужиоцу државног суда за заштиту Државе 
наведена лица због дела из члана 4 Закона о заштити јавне безбедности и поретка у 
држави. Наведену пријаву је среско начелство експедовало дана 29. јануара тек. год.

Говор Стокић Љубише судије окружног суда у Чачку, који је говорио у име 
клуба пријатеља Француске о Др. Мишовићу као француском ђаку, имао је следећу 
садржину: “Мишовић је попут великих Француза, Робеспјера, Дантона и Камила 
Демулена се борио за принципе, које је истакла још декларација човекових права 
из доба револуције и да смрт Др. Мишовића представља велики губитак како за 
овај крај, тако и за цео Југословенски народ, јер је Др. Мишовић био познат и 
популаран у целој земљи”.

Судију Стокића није срески начелник оптужио Суду за заштиту државе, јер 
срески начелник сматра, да у говору Стокићевом нема ничега, због чега би се могао 
оптужити Суду за заштиту државе.

Срески начелник је актом Пов. Бр. 97/39. од 24-I-1939. г. известио 
Министарство правде и Председништво окружног суда у Чачку, да је судија Стокић 
на сахрани др. Мишовића одржао говор у левичарском духу, али среско начелство 
није у тим извештајима навело и садржај Стокићевог говора.

Срески начелник је [.........] [........]32 раву, да је говор судије Стокића много 
коментарисан од грађанства и да је изазвао мучан утисак пошто је он активни судија и 
пошто он није био одређен од “Удружења пријатеља Француске” у Чачку, да се опрости 
са пок. др. Мишовићем у име клуба а он није Стокић у опште ни члан наведеног клуба.

Погреб је протекао у реду и миру без икаквог инцидента. По свршеном 
погребу, учесници погреба су се разишли својим кућама а они који су допутовали 
из других места, отпутовали су у правцу својих мста првим возовима.

Среско начелство је поводом тих догађаја учинило следеће:
1, Политички пристав Гајић је по свршеном погребу у 16. часова доставио 

Краљевској управи кратак телефонски извештај о извршеној сахрани. Тај 
телефонски извештај је Краљевска банска управа истога дана т.ј. 20 јануара 
под Пов.Д.З.Бр. 290 радиограм доставила Министарству.

2, Среско начелство је под својим Пов.Бр. 97/39. г. дана 23 јануара тек. год. 
доставило Краљевској банској управи писмени извештај о погребу др. 
Мишовића, истичући у томе извештају, да се према говорницима, који су 
се у својим говорима огрешили о законске прописе, води поступак и да ће 
исти бити подвргнути строгој законској одговорности а да је на лицу места 
било немогуће интервенисати а ни целисходно предузимати на лицу места 
извесне мере, јер је постојала опасност, да огромна маса света, у којој је било 
много комуниста, не отпочне са демонстрацијама противу државних власти 
због тога, што је др.Мишовић умро као политички кривац налазећи се под 
истрагом код Државног суда за заштиту државе.

3, Среско начелствоје засебним извештајем Пов.бр. 97/39.г. од 23-I-1939. 
г. известило Краљевску банску управу о мучном утиску, што га је говор 
судије Стокића Љубише учинио на грађанство, а што сам већ раније у овом 
извештају споменуо.

4, Среско начелство је актом Пов. 67/39.г. од 24-I-1939. год. известило 
Министарство правде и Преседништво окружног суда у Чачку о томе, да је 

судија Стокић на погребу одржао говор у левичарском духу, а што сам већ 
раније у свом извештају споменуо.

5, Среско начелство је актом Ст.Пов. 6/39.г. од 27-I-1939. год. поднело пријаву 
против шесторице говорника на погребу, Државном тужиоцу државног суда 
за заштиту Државе због дела из члана 4 Закона о заштити јавне безбедности 
и поретка у Држави, што сам већ раније у свом извештају споменуо.

6, Среско начелство је дана 30 јануара 1939 год. записнички саслушало 
окривљена лица Ћурчић Александра адвоката и Вилимановића Момчила 
студента, оба из Чачка а дана 1 фебруара тек. године саслушало је четири 
сведока из Чачка по кривицама Ћурчића и Вилимановића. Ови се 
записници и данас налазе код среског начелства а та саслушања извршена 
су у циљу доставе тих записника Државном тужиоцу државног суда за 
заштиту Државе. По овим записницима окривљеници не признају дело а 
од преслушаних сведока, један сведок потврђује говор Ћурчића у целости. 
а остала три сведока дала су негативан исказ односно они се не сећају тачно 
израза ни садржине говора у говорима Ћурчића и Вилимановића. 

7, Среско начелство је запленило три примерка приложеног белог плаката 
са сликом др. Мишовића, изданог дана 18 јануара 1939 год. од Акционог 
одбора: Радничко-социјалистичких групација, Демократске странке, 
Земљорадничке странке и Народне радикалне странке, у којем се плакату 
наводи, да је Др. Мишовић пао као жртва у борби за демократију, мир, хлеб 
и слободу. Сви плакати су 19 јануара увече растурани по граду а штампани 
у штампарији Славка Поповића у Чачку. Три примерка ових плаката је 
среско начелство актом Пов.Бр. 90 од 21-I-1939. год. доставило Државном 
тужилаштву у Чачку на законски поступак.
Среско начелство није по овом предмету предузело следеће:

а,) Мере, да спрече делење црвеног прогласа споменутог акционог радничког 
одбора, који је растуран у Граду у вече у очи дана сахране т.ј. дана 19 јануара; који 
се делио за време сахране и био афиширан у излозима неких трговачких радња.

б,) Мере, да се спречи одржавање политичких говора на сахрани а то је могло 
спречити на тај начин, да позове представнике поменутог радничког одбора 
и од њих затраже податке о томе, која ће лица одржати посмртне говоре 
те тим лицима ставити до знања, да власт забрањује одржавање сваког 
политичког говора. Акциони раднички одбор је морао знати, која ће лица 
бити говорници на сахрани, јер су у прогласу били најављени посмртни 
говори. Среско начелство је у том погледу требало затражити податке и од 
Миловановића Ђорђа, волонтера окружног суда у чачку, који је тај проглас 
штампарији Матић дао на штампање.

в,)  Кад већ среско начелствио није спречило одржавање политичких говора на 
самом погребу, онда је требало одмах после извршене сахране приступити 
хапшењу оних говорника, који су се у својим говорима огрешили о закон 
и хитно по закону поступити против дотичних лица. Среско начелство 
није уопште у овом случају хитно поступило, јер још до данас није ни једно 
лице ухапшено нити кажњено. Једино што је учињено, јест достава раније 
наведене пријаве Државном тужилаштву државног суда за заштиту државе 
и накнадно саслушање двојице окривљеника и четворице сведока, као што 
сам то већ раније навео.
Мишљења сам, да се навод среског начелника у његовом извештају 

Краљевској [............................................................][.............................]лицу места, може 32 Текст је оштећен и није у потпуности читљив
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уважити. То се може уважити обзиром на сам чин погреба и из разлога, што 
је тога дана било у Чачку мноштво народа и велики број комуниста из Чачка и 
осталих већ наведених места а поред тога и обзиром, да је тог дана био и пазарни 
дан и млого сељака а јавно мњење било у Чачку већ дан пре сахране као и на 
дан сахране под утиском посмртних говора Ћурчића, Вилимановића, студента 
Пламенца, Петровића, Милошевића и Бајрактаревића као и споменутог белог 
плаката, уверења да је др. Мишовић убијен, да је пао као жртва у борби за слободу 
и демократију, да није жртва несретног случаја, већ да се зна како је он погинуо. 
Врло је вероватно да би интервенцијом власти за време сахране проузроковала 
демонстрације у Чачку.

Али по свршеној сахрани, када су се учесници сахране ван гробља почели 
разилазити, требало је приступити хапшењу криваца а у првом реду лица из 
Београда, Краљева и Крагујевца и недопустити, да та лица одпутују из Чачка а за 
успешно спроведење тих хапшења и за угушивање евентуалних демонстрација, 
које би поводом хапшења могле евентуално настати, имало се је среско начелство 
правовремено снабдети са довољним бројем жандарма, јер градска стража 
сигурности у Чачку, није дорасла за извршење таквих послова. То се могло извршити 
тим пре, јер је требало ухапсити свега шест лица, која су одржала политичке говоре 
т.ј. лица која се спомињу у пријави среског начелства Државном тужилаштву.

С тим лицима је среско начелство могло двојако поступити а да их ипак на 
основу закона задржи извесно време у затвору и то:

Без обзира на судско поступање, казнити их полицијски по чл. 74 З.У.У 
казном затвора. Како оваква пресуда није извршена у случају изјављене жалбе, а 
како су та лица починила кажњива дела по Закону о заштити јавне безбедности и 
поретка у држави, за чије кажњавање је надлежан Државни суд за заштиту државе, 
требало је среско начелство истовремено применом прописа чланови 30, 36, 37, 
38 и 39 Закона о државном суду за заштиту државе, одредити против тих лица 
притвор, против којега у смислу члана 37 поменутог закона нема жалбе и који по 
пропису члан 38 истог закона може трајати најмање осам дана. У том случају би 
ова лица и поред евентуално изјављене жалбе противу полицијске пресуде, остала 
у затвору, јер би издржавали притвор по Закону о државном суду.

Ако среско начелство није нашло разлога за споменути полицијско 
поступање, онда је у конкретном случају морало поступити по наведеним 
прописима о државно суду и одредити притвор, јер се ради о кажњивим делима, за 
чије је кажњавање надлежан Државни суд за заштиту државе.

Нема кривице до среског начелства што је на сахрани др. Мишовића 
учествовала и војска. Из приложених изјашњења политичког пристава Фесенка 
и среског начелника види се да је Команда места у Чачку од среског начелства 
добила обавештења о личности др. Мишовића, па и сама команда места бивши 
у недоумици хоће ли на сахрану др. Мишовића као резервног официра одаслати 
одред војске или не, затражила је одлуку својих надлежних власти и по одлуци 
своје надлежне власти поступила.

Мишљења сам, да је због пропуста предузимања и превентивних и 
репресивних мера у овом кокретном случају одговоран срески начелник г.Томић 
Миодраг, јер је он како то излази из изјашњења политичког пристава Фесенка и 
политичког пристава Гајића већ 19. јануара на дан пре сахране као и 20. јанура т.ј. 
на дан сахране до 9 часова пре подне а на дан своје крсне славе, издавао својим 
подређеним чиновницима извесна упуства за предузимање реда и мира а није 
предузео и оне мере које сам навео под тачкама а, б и в, овог извештаја. Нарочито 

је његова кривица у погледу непредузимања репресивних мера, које су се могле 
у погледу криваца и њиховог кажњавања подузети и на дан иза сахране др. 
Мишовића т.ј. 21. јануара тек. године а нису предузете до данас.

Срески начелник је истина на дан сахране др.Мишовића имао своју крсну 
славу и за непредузимање наведених мера, он се брани тиме да он тога дана није 
био у канцеларији и да га је заступао политички пристав Фесенко. Међутим то 
тврђење среског начелника је спорно обзиром на приложену његову наредбу од 29. 
децембра 1938. год. Бр. 24716/38.г. о његовом заступању по политичком приставу 
Фесенку Димитрију, јер по овој његовој наредби Фесенко има среског начелника да 
заступа само за случај његовог одсуства а да ће за свако такво заступање следовати 
потребна наредба а такву наредбу срески начелник г.Томић у конкретном случају 
није издао политичком приставу Фесенку за дотични дан. Поред тога је срески 
начелник баш обзиром на то, што је знао да ће се сахрана извршити на дан његове 
крсне славе, којега дана он неће бити у кацеларији, требао [је] своме заменику 
приставу Фесенку дати јасна и детаљна упутства за поступање јер је познато да 
је Фесенко по својој нарави човек, који се брзо смете (заплете) и који се у тежим 
случајевима незна снаћи. 

Уз извештај прилажем: Сверовљени препис акта среског начелства Ст.Пов.
бр.6/39.г; Изјашњења среског начелника г. Миодрага Томића, политичког пристава 
Фесенка и Гајића и два у овом извештају споменута плаката.

Чачак Бански инспектор
6. фебруара 1939. год. [нечитко]
(ИАЧ, ДБ. К -5, бр. 59.)

БР. 36, ПРИЈАВЕ ПРОТИВ СРЕДЊОШКОЛАЦА ЛЕВИЧАРА, 16. МАРТ 1939.

КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
Пов.Д.З.бр. 1084/39
16. март 1939. године
Сарајево
Гимназија у Чачку поступак са ђацима
који су растурали и читали забрањене књиге.

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ
Одељењу IV/3

БЕОГРАД
Част ми је Министарству просвете поднети следећи извештај:
Управно одељење ове Краљевске банске управе под Пов.Д.З.бр. 844 од 

2.III.1939. године доставило је Просветном одељењу извештај:
Начелник среза трнавског актом Пов.бр.280 од 20. фебруара т.год. доставља 

следеће:
На дан 11. фебруара 1939. године г. професор чачанске гимназије Крапчевић 

Михаило пронашао је код Азањца Радослава33 ученика VI разреда гимназије 
33 Радослав Раде Азањац (1921-1941), рођен у Сјеници, живео у Чачку; члан КПЈ, учествовао је у 

припреми устанка 1941; секретар Окружног комитета СКОЈ-а за Чачак; заменик политичког 
комесара Трнавског батаљона и политички комесар Прве трнавске чете, заробили су га 
легализовани четници у Мрсаћу 7. децембра 1941. и стрељали после мучења 13. децембра 
исте године у Трнави (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 361). 
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један списак књига које је Азањац давао на читање појединим ученицима. Како 
је Крапчевић приметио да су у списку означене књиге левичарског карактера, то 
је тај списак одузео ученику Азањцу и предао директору гимназије. Директор 
гимназије наредио је истрагу и утврђено је да тај списак води Лепосавић Момчило 
син Светозара Лепосавића учитеља из Чачка ученик VI разреда гимназије који је 
са Азањцем био створио једну малу библиотеку у којој је било белетристичких и 
научних књига. Ова библиотека створена је била од књига које је Лепосавић узео 
из библиотеке народне књижнице и читаонице у Чачку, која се налази на чувању 
код његовог оца Светозара, коме је ова библиотека предана од стране среског 
начелства у Чачку, пошто је књижница и читаоница у Чачку била забрањена од 
стране Краљевске банске управе у Сарајеву а та забрана је касније поништена од 
стране Министарства унутрашњих послова одлуком III. бр.22240 од 12.VIII 1938. 
године као и од књига које је имао при себи Азањац Радослав које је добио од свога 
рођака Вранић Драгана34 опанчарског радника у Чачку, које му је овај оставио пре 
пет месеци приликом одласка у војску.

По завршеној истрази наставничко веће чачанске гимназије казнило је 
ученика Азањца и Лепосавића својим укором. За ову казну гласало је 24 наставника, 
док је за истеривање гласало 16 наставника.

Библиотека је била састављена од књига: О ЈЕДНОЈ МАРИЈИ-од Бајрона, 
Пакао од Анри Барбиса; Мати од Максима Горког; Данашња Русија-од Карнелија; 
Поданик-од Мана, Материјалистичко схватање историје-од Адлера; Од утописта 
до научног социјализма-од Енгелса; Златан ланац-од Синклера и др. књига.

Све ове књиге су одузете од поменутих ученика и за сада се налазе код 
директора чачанске гимназије.

У вези са овим извештајем Просветно оделење је одмах затражило извештај 
од дирекције Гимназије у Чачку о целом овом случају и дирекција Гимназије у 
Чачку доставила је под Пов.бр. 16 од 10.III.1939. године следећи акт:

У вези Вашег акта Пов.Д.З.бр. 844/39 част ми је поднети следећи извештај.
Почетком месеца фебруара саопштио ми је г. Крапчевић Михаило, професор, 

да је сазнао да Азањац Радослав, ученик VI разреда даје ученицима на читање неке 
књиге. Одмах су предузете мере да се утврди право стање ствари. Наредио сам 
разредном старешини г. Ковбаску Ђорђу, професору, да под видом прегледа стана 
оде у стан учеников и да провери да ли има чега. Разредни старешина у друштву са 
г.Крапчевић Михаилом, професором, посетио је стан учеников у времену када је 
ученик био у школи и тамо нису ништа нашли. Ставио сам у дужност г.Крапчевић 
Михаилу, професору, да на сваки начин провери те вести.

На дан 11 фебруара тг. г Крапчевић Михаило професор ове школе, нашао 
је један списак књига код Азањца Радослава ученика VI разреда. Истрагом је 
утврђено да је тај списак водио Лепосавић Момчило, ученик VI разреда, а да су 
књиге највећим делом Уједињене књижнице и читаонице у Чачку. Ова књижница 
смештена је [...................................................]35 [........] учитељ-народни посланик, а 
отац Лепосавића Момчила. Лепосавић Момчило долазио је до тих књига на тај 
начин што је искоришћавао отсуство очево и узео известан број књига. Те књиге 
давао је на читање прво Азањцу Радославу ученику VI разреда, своме најбољем 

другу, који је имао кондиције у интернату Учитељског дома. После овога почели 
су давати књиге и другим ученицима. Како су били свесни да књиге нису њихове 
то су морали водити рачуна коме књиге дају, те су устројили неку врсту списка 
књига у коме су водили евиденцију о датим књигама. Тај списак био је сачињен у 
облику обичне ђачке бележнице и вођен је врло аљкаво. Азањац Радослав имао је 
при себи књиге свога рођака Вранић Драгана, опанчарског радника, које је оставио 
код Азањчеве мајке при одласку у војску. Број тих књига био је 5-6 комада.

Наставничи савет на својој седници од 17.II.1939. год. узео је у разматрање 
кривицу Азањца Радослава и Лепосавић Момчила, ученика VI разреда и после 
свестраног истраживања дошло се до закључка; да су они чинили из жеље за 
читањем књига и да књиге нису забрањене већ да се и данас могу купити у 
књижарама или антикварницама. Наставнички савет имајући у виду Правила о 
владању ученика казнио оба ученика укором наставничког савета због бесправног 
служења туђим књигама и начина растурања истих.

О предњем нисам обавестио Министарство просвете сматрајући да ствар 
није такве природе да је морала изаћи ван оквира наставничког савета. У ствари 
овај случај више је увеличан ван школе но што је у ствари било.

Да би школа могла одговорити своме задатку и да биу могли водити рачуна 
о забрањеним књигама, то ми је част замолити за дејство код надлежних да се 
гимназијама доставе спискови забрањених књига.

Част ми је о предњем известити Министарство просвете ради знања.

 По наредби Бана
 За Начелника просветног оделења
 Шеф отсека за средњу наставу
 [нечитко]
(ИАЧ, ДБ. К -5, бр. 28.)

БР. 37, ИЗВЕШТАЈ ЖАНДАРМЕРИЈЕ ПОВОДОМ ОТПУШТАЊА ЂАКА ИЗ 
ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ, 2. АПРИЛ 1939.

Дежурни официр Команде Дринског жаандармеријског пука у Сарајеву дана 
5 априла 1939. год. у 21 час јавља телефонски.

-2 овог месеца приликом сахране Јаковљевић Стеве, ћака VI разреда гимназије 
у Чачку неки ђаци исте гимназије приложили су венац са комунистичком траком 
а када су професори скинули траку још у гимназији ђаци су протествовали. Због 
тога је професорски савет чачанске гимназије 5 овог месеца отпустио 30 ученика 
који су уз протесте и негодовање напустили зграду гимназије.36 Демонстрација и 
нереда није било. Потребне су мере предузете.
 [нечитко]
КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 1452 Примљено 6. IV 193934 Драган Вранић (1917-1941), опанчар, рођен у Лопижама код Сјенице, живео у Чачку; члан 

КПЈ; на почетку устанка послат је у Драгачево као инструктор ОК КПЈ за Чачак; погинуо 
је у борби против жандара у Рогачи 22. августа 1941 (Чачански крај у НОБ. Пали борци и 
жртве, стр. 365). 

35 Текст је оштећен и није у потпуности читљив

36 Организација КПЈ у Чачку није одобрила овакво понашање ученика у Гимназији, чланова 
СКОЈ-а, јер су се на тај начин демаскирали, па је даљи рад међу средњошколцима био 
отежан (Н.Јешић-М.Стефановић, н.д., стр. 93).
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КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
Државна реална гимназија
Пов Бр.20
13-IV-1939.
ЧАЧАК

Краљевској банској управи
-просветно одељење-

Сарајево

У вези акта Пов.Д.З.бр.1452/39 част ми је изнети следећи извештај:
на дан 2. априла т.г. извршена је сахрана по. Јаковљевић Стевана, ученика 

V/2 разреда ове школе. Наредио сам, пошто сам био болестан тога дана, да на 
сахрани учествују сва три одељења V разреда и да се поворка има образовати пред 
зградом ове школе. О томе су обавештени и ученици и г.г. разредне старешине. 
Око 12,30 дошли су да ме обавесте г.г. Радовић Маргита, проф. и Богићевић 
Боривоје, секретар, да су пред овдашњим двема књижарама видели венце са 
црвеним тракама на којима су стајали натписи да те венце прилажу ученици-це V, 
VI, VII и VIII разреда. Умолио сам г.г. Радовић Маргиту и Богићевић Боривоја да 
оду у књижаре и да саопште сопственицима моје наређење: да саопште ученицима 
који су наручили венце да промене траке и да на пратњи не могу бити ношени 
венци ученика-ца са црвеним тракама. Наређење моје саопштено је књижарама. 
Исто тако наређење издао сам и преко г. Поповића Драгомира, професора. Око 
2,30 часова дошао је код мене г. Богићевић Боривоје, секретар, и рекао ми је да 
на венцима траке нису промењене. Тада сам наредио г. Богићевићу да се црвене 
траке имају поскидати са венаца. Такво исто наређење издао сам и г. Поповићу 
Драгомиру, професору. Г. Богићевић Боривоје, секретар изашао је пред зграду 
и када је видео једну поворку ученика-ца V разреда са свећама и венцима (у тој 
поворци био је само један венац са црвеном траком) полазе од једне књижаре ка 
стану поч. Јаковљевић Стевана и да хоће да прођу мимо школску зграду, пришао 
им је и саопштио им да иду пред школску зграду. Ученици су дошли пред зграду. 
У томе моменту стигли су и г.г. Поповић Драгомир, проф. и Крапчевић Михаило, 
професор. Одмах потом пошле су поворке ученика V, VI, VII и VIII разреда да 
уђу у зграду- Сви су ученици-це са венцима пошли у зграду. Пред самим вратима 
успротивио се Стишовић Слободан37, ученик VIII/2 разреда, који је носио са 
Боровић Грозданом, ученицом VIII/1 разреда, венац приложен од ученика-ца VIII 
разреда. Почео је да протествује и да се противи наређењу тврдећи да се ометају 
да одају пошту умрлом другу. Г.Богићевић са пуно такта успео је да га убеди да се 
наређење мора извршити и увео их у зграду. Када су ушли у зграду ту је Стишовић 
опет почео да се противи и да протествује. У једном моменту отворио је врата зграде 
Матијевић Мирољуб38 ученик VIII/2 разреда и полетео у зграду. На самим вратима 
спречио му је улаз г. Богићевић. Матијевић Мирољуб почео је да протествује и 
да позива другове да се одупру и да спрече скидање траке са венаца. Са тешком 
муком г. Богићевић умирио је Матијевића. Сада је г. Богићевић затворио поново 

врата и позивао ученике-це да са венцима уђу у прву учионицу и да поскидају 
траке. Стишовић Слободан поново се успротивио. Врата су се поново отворила и 
зграду је улетео Матијевић Мирољуб и још двојица ученика VIII разреда и пре него 
што је г. Богићевић и приметио стрпао је траку у џеп и излетео из зграде. Покушао 
је и Кузмановић Илија, ученик VIII/2 разреда да изнесе траку са венца VI разреда 
али га је у том спречио г. Богићевић који му је траку одузео. Како су са осталих 
венаца поскидане траке г. Богићевић је дозволио да се венци изнесу пред зграду и 
носе пред поворком која је била већ формирана. Поворка је отишла пред стан поч. 
Јаковљевић Стевана. Ту је Чуровић Слободан, ученик VIII/2 разреда, узео траку 
од Матијевић Мирољуба и ставио је поново на венац ученика-ца VIII разреда. 
Стојић Миљко ученик VIII/2 разреда, отишао је у књижару и поново купио црвену 
траку и исту прикачио на венац VII разреда. У цркви је г-ђица Радовић Маргита, 
професор, пришла и са венца VII разреда поново скинула црвену траку. У скидању 
трака покушао је да спречи Чуровић Слободан. Када је г-ђица Радовић Маргита, 
професор, скинула црвену траку са венца VII разреда, Чуровић Слободан отрчао је 
у књижару и поново купио и ставио црвену траку на венац VIII разреда.

По овом случају поднео је реферат г. Богићевић Боривоје, секретар, и 
наставнички савет на својој седници од 4 априла т.г. донео је одлуку:

а/ да се изгнају из свих школа у Краљевини са правом приватног полагања 
испита: Матијевић Мирољув, Стишовић Слободан и Чуровић Слободан, 
ученици VIII/2 разреда и Стојић Миљко ученик VII/2 због кривице које 
су напред наведене.

б/ да се казне искључењем за две школске године: Кузмановић Илија, уч. 
VIII/2 разреда. Што је ушао у зграду када је г. Богићевић наређивао да 
се скину црвене траке са венаца и што ј скинуо траку са једног венца и 
покушао да је изнесе; Пејчиновић Раденко, ученик VIII/2 разреда, што 
је протествовао што су поскидане црвене траке са венаца; Боровић 
Гроздана, ученица VIII/1 разреда, што је носила венац са црвеном траком, 
Пајовић Драгиша, ученик VIII/1 разреда, што је упао у зграду када је г. 
Богићевић наређивао да се скину црвене траке, Ристић Милева, ученица 
VIII/1 разреда, због протествовања када је г. Крапчевић наређивао 
ученицима да се уреде, Ћерамилац Александар, уч. VIII/2 разреда, што 
је носио венац са црвеном траком, Станишић Ружица, ученица VIII/1 
разреда, што је носила венац са црвеном траком, Броћића Раденка, 
ученика V/2 разреда, што је у своме говору говорио о некаквој неправди 
и насиљу, говор му није прегледан а преварио је да је говор цензурисан.

в/ да се казне искључењем за једну школску годину: Лепосавић 
Момчило, ученик VI/2 разреда што је носио венац са црвеном траком

[..................................................]39

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-23-3)

37 Слободан Стишовић (1920-1943), студент технике из Чачка; члан КПЈ, борац Чачанског НОП 
одреда 1941. године; ухватили су га Немци и одвели у Бањички логор, а затим у Норвешку, 
где је страдао 20. јануара 1943. године (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 390).

38 Мирољуб Матијевић (1920-1942), студент медицине из Чачка, секретар ОК СКОЈ-а за Чачак; 
ухваћен је од легализованих четника и предат Нецима који су га одвели у Бањички логор, 
где је стрељан 5. марта 1942. године (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 378). 39 Текст је оштећен и није у потпуности читљив



72 73

БР. 38, НАЦИОНАЛНЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У ЧАЧКУ, 11. АПРИЛ 1939.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
ПОВ Ј.В.Бр. 606
11. априла 1939. год
у Сарајеву

Извештај о манифестацијама у Чачку

КР.БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
(Управ. одел.)

Водник Чачанског жандармеријског вода са актом Пов.Бр. 185 од 10. априла 
1939. године доставио је следеће:

“9. априла 1939. године око 20 часова у Чачку, среза Трнавског, бановине 
Дринске, једна група омладинаца, њих око 20 на броју са заставом изненада се 
појавила у главној улици на корзу у моменту када је корзо било најживље и почела 
манифестовати клицајући Њ.В.Краљу: живела Југославија; живела Југословенска 
војска; бранићемо границе; бранићемо државу; певајући химну хеј Словени.

Чим је власт опоменула омладинце да су манифестације забрањене они су се 
одмах у реду и миру разишли без икаквог инцидента. Ова манифестација је трајала 
15 минута.

За време ове манифестације није било никаквог вређања стране државе 
нити су се оне помињале.

Предње се доставља с молбом на увиђај и надлежност.

ДОСАТВЉЕНО:
Кр.банској управи Дринске
Бановине и Команданту  Командант, Пуковник
жандармерије [нечитко]
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-40-18)

БР. 39, КОМУНИЗАМ У ЧАЧКУ-ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ, 29. АПРИЛ 1939.

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ДРЖАВЕ
Пов.бр. 25.543
29. априла 1939. год.
Београд

ПРЕДМЕТ: Комунизам у Чачку

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
САРАЈЕВО

Министарство унутрашњих послова примило је од Главног ђенерлаштаба у 
горњем предмету извештај следеће садржине:

Главни ђенералштаб добио је извештај следеће садржине:
“9. априла т.г. око 19 часова испред хотела “Русија” у Чачку избиле су 

демонстрације у којима је узело учешће око 5-600 грађана, највише радника и 

средњошколске омладине. Демонстрације је предводио др. Лазовић. Чули су се 
повици; “Доле рат, доле завојевачи, доле тирани, доле Хитлер, доле Мусолини” у 
хору поновљено је више пута: “Боље гробом него робом”.

Демонстрације су инспирисане од стране комуниста који су у последње 
време узели маха у Чачку, а који су успели да у сваку политичку акцију уведу и 
средњошколску омладину оба пола.

Са комунистима из Чачка одржава везе Милојко Ћирјаковић, земљорадник 
из села Вирова, који је 1927. године у Крагујевцу ухапшен због комунизма, а који 
је у једном припреманом чланку за “Чачански глас” написао следеће: “Ми, наука 
и религија”, па наводи: “Показало се је овде тачна констатација Карла Маркса у 
предговору “Капитала”, да би црква радије допустила да нападнете 38 од њених 
39 правила вере, него да јој одузмете 1 од 39 њених прихода”. У томе чланку који 
није штампан Ћирјаковић говори: о једном предавању неког свештеника у Гучи о 
безверју и одпадништву од Бога и то предавање назива”планским заглупљивањем 
народа и одвођењем од стварног живота у коме се налази”.

Ћирјаковић спроводи комунистичку пропаганду по селима на врло вешт и 
убедљив начин и као такав познат је у целој околини.

Министарству унутрашњих послова част је предње доставити с молбом за 
најхитнију и детаљну проверу и извештај о резултату.
 По наредби
 Министра унутрашњих послова
 В.Д.начелника
(ИАЧ, ДБ. К -5, бр. 47.) [нечитко]

БР. 40, ИСТРАГА ПРОТИВ ЛИЦА КОЈА РАСТУРАЈУ КОМУНИСТИЧКУ 
ПРОПАГАНДУ, 1. МАЈ 1939.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
ПОВ.Ј.Б. бр. 726
1. маја 1939. год.

Франић Александар,
судски приправник и
др. из Чачка, ухапшени
због комунистичке
пропаганде

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
(Управ. одељење)

Командир жандармеријске станице Чачак са актом Пов. Бр. 300 од 28. априла 
1939. године доставио је следеће:

“27. априла 1939. године од стране полицијског чиновника среза Жичког, 
агента Управе града Београда, полицијских чиновника среза Трнавског и жандарма 
ове станице извршен је претрес стана и осталих просторија код Др. Франић 
Александра судског приправника Окружног суда у Чачку и Томић Момира 
кројачког радника из Чачка, поводом откривања комунистичке организације 
у Краљеву. Овом приликом извршен је претрес и код Митровић Ратка студента 
права, Радосављевић Момчила и Јевтовић Милорада, сви из Чачка.

Приликом претреса стана код свих наведених лица пронађена је разна кому-
нистичка литература као и разни летци брошуре и друга илегална литература.
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Овом приликом утврђено је да је Др. Франић Александар, 25. априла 1939. 
године примио преко поште из Загреба један пакет, наводно од њему непознатог 
лица, у коме се налазило 630 комада брошуре под називом “Говори и чланци-Говор 
друга Стаљина на XVIII конгресу ком.партије С.С.С.Р-а” штампана у штампарији 
Ђорђе Настић, Стари Бечеј, и садржај исте је чисто комунистички.

Др. Франић је одмах ухапшен и са пронађеним материјалом спроведен и 
предат среском начелству у Краљеву, дочим се Томић Момир није могао пронаћи 
па се за истим трага. Остала лица остављена су на слободи.

Предње се доставља с молбом на знање и надлежност.

ДОСТАВЉЕНО
Кр.банској управи Дринске Заступа Команданта,
бановине и Команданту Ппуковник
Жандармерије [нечитко]
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-31-24)

БР. 41, ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА У СРЕЗУ ТРНАВСКОМ-ИЗВЕШТАЈ 
СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА, 1. МАЈ 1939.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 1. маја 1939. год.
Пов. Бр. 739

Предмет: Појачање обавештајне службе 
против шпијунаже, комунизма и 
других антидржавних елемената

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
 Управно одељење II САРАЈЕВО

На основу наређења Краљевске банске управе Пов. Д.З. бр. 2626/37 од 21. 
маја 1937. г. част ми је поднети следећи извештај:

Обавештајна служба у овом начелству организована је преко чиновника 
и свих службеника начелства. У начелству поред других реферата постоји и 
посебни реферат за комунизам. Реферат односно референт за комунизам поред 
дужности да проналази методе за сузбијање комунизма, има и ту дужност да 
развије обавештајну службу до максимума. Ова организација која је обзиром на 
месне прилике није у потпуности изводљива, извршена је делимично од грађана а 
делимично од других чиновника разних струка. Поред овога, обавештајна служба 
се обавља и преко органа градске страже, жандармерије, општинских управа и 
политичко поузданих лица.

Међутим и поред овакве организације обавештајне службе иста није 
на завидној висини, јер не показује онакве резултате с обзиром да се путем 
приватних лица не може доћи до објективности онога што се саопштава, а то из 
разлога што та лица када врше саопштење, то чине само онда када су повређени 
у својим личним побудама, више уносе субјективна расположења у односу према 
тим лицима о којима саопштавају. Због овога потребно би било да се начелству 
ставе на распложење два агента који не само да би успешније вршили обавештајну 

службу, него би се преко њих могло лакше и са бољим резултатом вршити провере 
саопштења приватних лица која су стављена у обавештајну службу.

 Замењује
 Среског начелника
 пристав
(ИАЧ, К-4, бр. 88) [нечитко]

БР. 42, КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА ЗЕМЉОРАДНИКА У ЧАЧКУ, 12. ЈУН 1939.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
20. јуна 1939. године
Пов. бр. 1009/39 године

Предмет: Политичка конференција Б.
савеза земљорадника у Чачку

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
II управном одељењу 

САРАЈЕВО

У вези телеграфског извештаја овог начелства Пов.бр.984 од 13. јуна т.г. част 
ми је доставити следећи извештај:

Јуче у 10 и 30 часова пријавиоц конференције Б. Савеза земљорадника 
Поповић Ђорђе адвокат из Чачка отворио је исту, изјавивши жаљење да на њој 
није могао узети учешће пок. Јован Јовановић, који је ових дана у Охриду умро. 
Одмах је затим преставио присутнима следећа лица: г. Др.Гавриловић Милана 
као новог Шефа Земљ. странке, Илића-Јованицу Миливоја народног посланика 
за срез пожешки, Крајшумовића Косту публицисту из Београда, Тврдквић 
Владимира хрватског студента, Ковачевића Видака, Секулића Др. Мишу, 
босанског земљорадника Докматић Арифа, Јовичића адв. из Ужица, Николића 
Живка Мачековог заменика за жички срез и др. Потом изневши врлине пок. 
Јована Јовановића, предложи је за председника збора-конференције Штављанин 
Борисава, из Качулица овога среза. Пошто је предлог прихваћен. Штављанин се 
захвалио присутнима на ову почаст, истовремено изјављујући све своје жаљење 
за смрт Јована Јовановића. У кратком говору изнео је рад и борбу пок. Јовановића 
за опште добро сељака за његову срећну будућност. После овога одмах је дао реч 
Гавриловићу Др. Милану.

Господин Гавриловић у почетку свог говора изјавио је своје жаљење 
што присутни нису овом приликом могли да виде онога кога су хтели да чују, 
обавестивши их истовремено да је пок. Јовановић са љубављу за народ и радећи 
за њега на том послу умро. Затим је говорио о личности пок. Јовановића изневши 
све његове врлине и описавши сву његову љубав за сељачки народ, нагласивши 
при томе да је девиза пок. Јовановића била “за сељачки народ и са њиме” јер ће се 
кроз остваривање његових потреба и интереса остварити и све потребе и интереси 
других друштвених класа. Затим је прешао на споразум са Хрватима, тврдећи да је 
први на томе почео рад пок Јовановић, али док су они мислили да се овај споразум 
ступи у Народној скупштини од стране народних представника изабраних од 
народа путем слободних избора, те да тај споразум буде као народна воља-закон, 
дотле је данашња влада покушавала да тај споразум оконча на другој основи, који 
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према његовом гледишту није правилан, те неможе имати оне резултате које наш 
народ од тог споразума очекује. Споразум је неопходан и он мора следовати, а ово 
нарочито због положаја наше државе у међународној ситуацији, а затим је одмах 
отпочео говорити о овом положају наше државе. Тврдио је да је наша држава 
одиста у незгодном положају, али је незгодно и то да се код наших људи уреже и 
мисао и идеја о неутралности наше државе у случају међународног сукоба. Наша 
држава према свом географском положају мора ступити у рат у случају да завађене 
силе заратују и то не ради освајачких намера већ ради чисте одбране земље. Због 
тога налази да би се наша држава требало држати старих и опробаних пријатеља а 
нарочито савезништва, које нас је увек у незгодним ситуацијама помагало и спасавало. 
Са овим је завршио своје излагање и реч је дата Илићу-Јованици Миливоју.

Г. Јованица у невезаном говору поглавито се задржао на личности самог пок. 
Јовановића. Позват од јужносрбијанаца пок. Јовановић пошао је пут Јужне Србије 
на коме га је г. Јованица пратио, те поводом овога изложио је присутнима последње 
моменте и смрт пок Јовановића. Говорио је затим о потреби организовања сељака 
и погрешкама вароши, што они гуше села у културном и социјалном подизању 
уместо да га подигну, јер је село темељ не само вароши већ и саме државе. Сељак је 
онај који је створио и вароши и државу. Сељак због тога никад не треба допустити 
да га варош разједињује и рашчлањава у поједине политичке партије, пошто све то 
има за тенденцију да се сељак не организује у своју сталешку организацију а затим 
као такав не завлада. Због овога сваки бирач сељак приликом избора треба да има 
више свести и да гласа за свог сталешког представника који му једино може донети 
оне користи које су сељаку и селу нужне и које према томе једино може реализовати 
његове интересе, пошто су и интереси и корист сељака и његови лични.

После овога добио је реч г.Крајшумовић Коста новинар из Београда.
Господин Крајшумовић говорио је о личности покојног Јовановића износећи 

да он земљораднички покрет није проповедао само као идеју већ и као науку. Према 
томе он у овом смислу није био само политичар већ и научник. Као такав он је жртва 
борбе за земљораднички покрет, јер га је и на том послу и смрт задесила. И последњим 
моментима свога живота мисли је своју идеологију и народу то је оставио у аманет да 
земљораднички покрет буде велика борбена организација широких народних маса и 
то не само као политичка већ као просветна, културна итд. Потом се мало задржао 
на спољној политици, и том приликом испричао једну причу о једном бунару, правио 
је алузију на спољну политичку ситуацију наше земље, саветујући да би се и наша 
држава требала да држи увек старих пријатеља, као познатих и опробаних, а при том 
опрезно прибављати нове не губећи никако старе.

За овим се поново вратио на личност покојног Јовановића и затражио да 
присутни клекну и одаду пошту пок. Јовановићу са неколико минута ћутања.

Конференција је завршена у 12 и 30 часова у присутву око 400 лица приста-
лица разних политичких странака.

Конференција је завршена у потпуном реду и миру. Никавих инцидената 
није било.

КРАЉЕВСКА Замењује
БАНСКА УПРАВА Срески начелник
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ [нечитко]
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 2659 Примљено 27. VI 39.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-46-16, 17)

БР. 43, РАДНИЦИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УРСА НАПАДАЈУ И ПРЕМЛАЋУЈУ 
РАДНИКЕ ЈУГОРАСА, ПРИЈАВА ПОЛИЦИЈИ, 25. СЕПТЕМБАР 1939.

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРЖАВНУ ЗАШТИТУ I
Пов. I бр. 52.214
23. септембар 1939. год
Београд       НА ЛИЧНОСТ

БАНУ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО

Занатско удружење за варош Чачак и Срез Трнавски доставило је на личност 
Господина Министра унутрашњих послова молећи да се не одаје извор, претставку 
следеће садржине:

“ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ, - Од дана оснивања Југословенског радничког 
савеза па до данас, у радничким редовима је настао расцеп и повела се борба, где ће 
који од радника отићи и која ће радничка организација победити. На име: “Да ли 
ће превласт и утицај над Југословенским радничким масама имати бив. радничка 
организација УРСА, или ће превласт и тај утицај над радницима имати ново 
створена организација ЈУГОРАС.

Није потребно да надугачко и нашироко објашњавамо идеологије једних и 
других, већ ће мо то означити само у неколико речи, које ће бити довољне да ову 
борбу окарактеришу и дадну јој прави значај, а на име:

Позната је ствар, да је ово наше радништво од после рата па на овамо било, у 
прво време, под јаким и искључивим утицајем бив. комунистичке партије, а после 
њеног укидања продужио се тај утицај у новоствореној организацији УРСА. Ова 
организација је заменила бив. комунистичку партију, само је узела друго име и 
форму, иначе је све остало по старом и радништво је и даље остало под утицајем 
и вођено од стварних идеолога бив.комунистичке партије-интернационалаца. 
Шта ово све значи нећемо даље објашњавати, јер мислимо да је ово и био 
главни повод оснивачима нове радничке организације на националној основи 
ЈУГОРАСА. Јер, оснивачи овог радничког савеза су имали за циљ, да радништво 
организују на националној основи и да га извуку испод искључивог утицаја Треће 
интернационале. Они су хтели да радништво буде пре свега Југословенско, па 
тек после да буде све друго, као што су Немци пре свега Немци, Французи пре 
свега Французи и Енглези пре свега Енглези, па тек после припадници ове или оне 
партије и идеологије.

Кад већ знамо побуде оснивања нове радничке организације Југораса и 
кад знамо карактер старих организација, онда нам је јасна огорчена и очајничка 
борба старих организација за своје држање. Ово је нарочито јасно и очигледно, 
када се зна, да ново радничко законодавство, инаугурисано од оснивача Југораса, 
на исти, ПА ЧАК И ЕФИКАСНИЈИ НАЧИН, ОСИГУРАВА РАДНИЦИМА ЊИНА 
ПРАВА НА РАД И ЖИВОТ. Јер, била би разумљива борба старе организације 
за своје одржање, ако би нове одредбе за нове организације скучавала радничка 
права на живот и рад. Али та борба необјашњива код новог законодавства која у 
потпуности раднике штити и осигурава у њиховим животним и радним правима. 
Према томе, јасно је као дан, да се старе организације боре не више због угрожавања 
каквих радничких права, већ за политичко одржање свога утицаја и престижа над 
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радницима а у интересу илегалног одржавања радника око илегалних и тајних 
комунистичких организација.

Као лојални грађани ове земље ми смо прихватили тo ново радничко 
законодавство и преко својих секција удружења склапали смо са радницима 
из организације Југораса колективне уговоре о радним условима. Примера 
ради наводимо конкретан случај са таквим уговором који је закључила секција 
абаџијских мајстора са радницима, а који је уговор потврђен и од стране Краљевске 
Банске Управе у Сарајеву под VI број 29.194/39 од 1. IX.1939. године.

Међутим, ево шта се догађа:
Радници, присталице Урса, под коловођством овдашњег агитатора 

ДРАГУТИНА МИХАИЛОВИЋА, који је од полиције из Краљева протеран 
у Ариље као комуниста по члану 12. Закона о заштити јавне безбедности и без 
дозволе дошао у Чачак, НАПАЛИ СУ СЛАВКА ЧАУШЕВИЋА, абаџијског 
радника који је био запослен код Симе Боровића, абаџије овд. тукли га, разбивши 
му главу, зато што је био присталица Југораса. Исто се то догодило и са Гојком 
Милановићем, абаџијским радником, који је био запослен код истог мајстора. 
Њега су тукли и испребијали и он је морао да напусти Чачак, јер су му претили 
да ће га поново тући ако у Чачку и на раду остане. Исто тако су разбили главу и 
ВОЈИНУ МИХАИЛОВИЋУ, који је стар преко 60 година, а радио је код Велимира 
Брковића, абаџије из Љубића. Бранка Марића, који је био запослен код свог стрица 
Влада Марића, абаџије из Чачка, гађали су камењем на улици и повредили га, те 
да се нису умешали неки сељаци који су се десили, хтели су га премлатити. Влада 
Марић, абаџија из Чачка, давао је кући у посао материјал Живораду, чије презиме 
зна Марић Влада, да ради и урађено да донесе у радњу, па су га једног дана на улици 
пресрели напред наведени МИХАИЛОВИЋ И МИЛОРАД КНЕЖЕВИЋ, абаџијски 
радник из Чачка заједно са градским стражаром СТЕВАНОМ ЋЕЛОШЕВИЋЕМ, 
материјал-робу му одузели и однели незнано где.

У обућарскј радњи ДЕСИМИРА КОНСТАТИНОВИЋА, из Чачка, дошла 
су два обућарска радника из Сарајева и ступила на посао. Одмах су их нашли 
присталице Урса и запретили им да се морају уписати у организацију Урса у 
противном да су року од 24 часа изгубе из Чачка под претњом премлаћивања. 

Исти се и још компликованији случај догодио и са једним радником који 
је са троје деце и женом дошао из Марибора и запослио се код столарске задруге 
“Југославија”. Њему су такође наредила да се упише код Урса или да напусте Чачак. 
Пошто он то није хтео онда су остали радници запослени код задруге тражили од 
исте да поменутог радника отпусти, па кад задруга није хтела, радници су ступили 
у штрајк и ако на то нису имали права по закљученом колективном уговору, нити 
су штрајк по закону привели власти.

Овај и овакви случајеви се догађају свакодневно. Нарочито су Урсовци 
увели у праксу метод спречавања запослења у Чачку страних радника-из 
другог места. Тога ради они дежурају на жељезничкој станици, тамо сачекују те 
раднике, па ако исти неће да пристану да се упишу у Урсову организацију, они их 
отеравају, које претњом где претња не помаже онда и батинама. Сав овај посао 
радници споводе не само по УПУТУ СВОЈИХ РАДНИЧКИХ ПРЕТСТАВНИКА 
ИЗ УРСА, ВЕЋ ПО УПУТУ КОМУНИСТИЧКИХ ПРВАКА ИЗ ЧАЧКА, КОЈИ НЕ 
ПРИПАДАЈУ РАДНИЧКОМ СТАЛЕЖУ, ШТО ЈЕ ОПЕТ ДОКАЗ ДА ЈЕ САВ ОВАЈ 
ПОСАО ЗАСНОВАН НА ПОЛИТИЧКОЈ ОСНОВИ. Као гласни организатори 
овог терора могу се узети: ДРАГУТИН МИХАИЛОВИЋ, МИЛОРАД КНЕЖЕВИЋ, 
СТАНИСЛАВ ЛУКОВИЋ, СРЕТЕН НИКОЛИЋ, ДРАГИША ЧОЛОВИЋ, ДАНИЛО 

ОСТОЈИЋ, МЛАДОМИР МАРИНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ РАНЂИЋ и неки ДУЊИЋ, 
сви абаџијски радници из Чачка. Јовица Луковић, бивши повереник Радничке 
коморе Урса, иначе обућарски радник; НЕДЕЉКО КАРАЈИЧИЋ, столарски 
радник; МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, кројачки радник.

Поред ових радника на свом послу су врло активни и неколико занатлија, 
бивших комунистичких присталица, који су то упорно остали и данас, као:
РАНИСАВ БЛАГОЈЕВИЋ, ДУШАН БОЖОВИЋ, ЖИВАН ПЕТРОВИЋ, МИЛОЈКО 
МИЛОШЕВИЋ, РАШО ЛУКОВИЋ и СВИ ЧЛАНОВИ ОПАНЧАРСКЕ ЗАДРУГЕ И 
ПОЈЕДИНИ ЧЛАНОВИ ОБУЋАРСКЕ И II КРОЈАЧКЕ ЗАДРУГЕ.

У СВИМА ОВИМ ПОСЛОВИМА КОД ВЛАСТИ СЕ ПОЈАВЉУЈЕ ТЕ 
ТЕРОРИСТЕ БРАНИ АДВОКАТ АЦА ЋУРЧИЋ, познати комуниста, а њему 
помаже и неки ДР.ФРАНИЋ, судски приправник у Чачку, који је скоро пуштен из 
притвора Управе града Београда као комуниста.

У свему овоме, овдашња полицијска власт обавештавана је по неколико пута 
писменим преставкама, па је у једној прилици једна депутација од 60 занатлија 
све ове случајеве и усмено изложила бив.среском начелнику г.Томићу. ПА СМО 
ПИСАЛИ И ЖАЛИЛИ СЕ И МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ПА ЈЕ 
СВЕ ОВО ОСТАЛО БЕЗ ИКАКВИХ РЕЗУЛТАТА И ТЕРОРИСТИ НЕСМЕТАНО 
НАСТАВЉАЈУ И ДАЉЕ ПОМЕНУТИ ТЕРОР СВЕ ВИШЕ И ОСИОНИЈЕ.

Овакво стање у Чачку, доводи нас занатлије у немогућност да продужимо 
рад у својим радњама, јер нам ни под којим условима није загарантована ни 
имовина ни лична безбедност и то како нас, тако и наших радника. Стање је такво 
да ми морамо да носимо са собом, оружје ради личне заштите, те није искључена 
могућност да дође до крвопролића.

Све ово баца врло ружну слику на државу и њене органе, јер ми занатлије 
немамо никакве заштите и права, а уз то нам се намећу све дужности, које су 
обимне и тешке. Ако се ово стање и даље продужи ми ћемо бити принуђени да 
радње затворимо и кључеве предамо властима, па нека она са овим терористима 
дели мегдан, кад није у стању да нас заштити.

Све ове наводе потврдиће и овд. водник жандармеријског вода, који је 
покушавао да ово спречи, али није нашао подршке од полицијске власти. Јер, док 
он ове терористе похвата и преда власти са предлогом да се протерају из места 
као опасни по јавни поредак, дотле их полицијска власт пушта на слободу, а нас 
упућује да се редовним тужбама обраћамо суду.

Примера ради навешћемо само један случај, а на име: био је позват у полицију 
ВЛАДЕ МАРИЋ, ради саслушања по овим случајевима, па кад је он протествовао 
за неозбиљно схваћање у овој ствари, полицијски писар Власта Митровић му је 
у присуству жандармеријског вода рекао: “Шта ја могу да Вам радим, кад чим ви 
поднесете претставку, овде се састају Др. Франић, адвокат, Ћурчић, подначелник 
Ковачевић и пристав Поповић па два сата седе у канцеларији и већају, па 
напослетку ето ништа”. Ова је изјава писара Митровића врло карактеристична, па 
је треба узети у обзир.

Због свега овога као овлашћени претставници Занатлијског удружења ми 
молимо покорно и последњи пут да се овој ствари посвети озбиљна пажња и све 
ово ПРОВЕРИ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН: ИЛИ ПОШАЉЕ ЈЕДАН ИНСПЕКТОР 
ИЗ МИНИСТАРСТВА И СЛУЧАЈЕВЕ ИСПИТА, ИЛИ ПОШАЉУ ДВА АГЕНТА 
КОЈИ БИ СЕ ПРЕТСТАВИЛИ КАО РАДНИЦИ ЈУГОРАСА, ПА ЋЕ СВЕ ВИДЕТИ 
И СХВАТИТИ ШТА СЕ РАДИ И О ЧЕМУ СЕ РАДИ. ОВО ЗБОГ ТОГА, ШТО СЕ 
ТАМОШЊА ВЛАСТ ПОКАЗАЛА ЗА ОВО НЕСПОСОБНА ИЛИ НЕАКТИВНА.
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МОЛИМО ДА ОВО ОСТАНЕ СТРОГО ПОВЕРЉИВО, ЈЕР АКО САЗНАДУ 
ДА СМО ОВО МИ ПИСАЛИ, БИЋЕМО ИЗЛОЖЕНИ СМРТНОЈ ОПАСНОСТИ А 
ЗА ИСТИНИТОСТ СВИХ НАВОДА ЈАМЧИМО МОРАЛНО И МАТЕРИЈАЛНО, 
ШТО ЋЕ СЕ ИСТРАГОМ И УСТАНОВИТИ”.

Министарству унутрашњих послова част је предње доставити с молбом 
да се, неодајући извор, испитају наводи у претставци и по извршеном достави 
Министарству извештај и конкретан предлог.
 По наредби
КРАЉЕВСКА Министра унутрашњих послова 
БАНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ [нечитко]
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4082 Примљено 13. X 39. 
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-23-19-22)

БР. 44, ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА У СРЕЗУ ТРНАВСКОМ-ИЗВЕШТАЈ 
СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА, 1. НОВЕМБАР 1939.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 1. новембра/39 
Пов. Бр. 1576/39

Предмет: Појачање обавештајне службе 
против шпијунаже, комунизма и 
др. антидржавних елемената.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
 Управно одељење II САРАЈЕВО

На основу наређења Краљевске банске управе Пов. Д.З. бр. 2626/37 од 21. 
маја 1937. г. част ми је поднети следећи извештај:

Обавештајна служба у овом начелству организована је преко чиновника и 
свих службеника начелства. У начелству поред других реферата постоји и посебни 
реферат за комунизам кога потписати лично води. Референт за комунизам поред 
дужности да проналази методе за сузбијање комунизма, има и ту дужност да 
развије обавештајну службу до максимума. Ова организација која с обзиром на 
месне прилике није у потпуности изводљива, извршена је делимично од грађана а 
делимично од других чиновника разних струка. Поред овога, обавештајна служба 
се обавља и преко органа градске страже, жандармерије, општинских управа и 
политичко поузданих лица.

До садање искуство показало је, да оваква организација не даје потпуно 
задовољавајуће резултате а то поглавито ради тога, што лица која не припадају 
управној, односно полицијској струци често пута не умеју да сачувају дискретност 
своје функције, те се брзо компромитују као такви, ипак нерутинирани у тој својој 
служби често пута интересују се за ствари које немају никакве вредности за циљ 
који се жели постићи, док о суштини односно о појединостима које чине ту суштину 
као да не показују никакво интересовање. Отуда се догађа, да начелству промакну 

извесни акти или гестови овдашњих комуниста, те је врло често у немогућности 
да усаврши своју акцију за сузбијање комунизма у Чачку. Због тога је потписати 
мишљења да би било целисходно ако би се начелство ставило на расположење два 
агента који би употпунили ову службу.
 Срески начелник
 Жив.Томић
(ИАЧ, К-4, бр. 88)

БР. 45, НАСИЛНА ДЕЛАТНОСТ КОМУНИСТА У ЧАЧКУ-ИЗВЕШТАЈ 
ПОЛИЦИЈЕ ОД 3. НОВЕМБРА 1939.

Начелство Среза Трнавског
пов. Бр. 1991/39 г
3. новембра 1939. године
ЧАЧАК

СТРОГО ПОВЕРЉИВО

Предмет: Комунизам у Чачку

Краљевској банској управи Дринске бановине
САРАЈЕВО

Према наређењу Краљевске банске Упрвае Пов. ДЗ. Бр. 4082/39 године 
начелству је част поднети следећи извештај:

Радничка организација УРСА у Чачку, јесте организација старе 
комунистичке партије и сва комунистичка делатност иде и спроводи се преко 
организованих радника ове организације, преко које организације и све друге 
левичарске организације дају ток комунистичке делатности у Чачку. У организацији 
УРСА има организованих радника старих и опробаних комуниста који у овој 
организацији воде прву реч и сваку акцију било у организацији Изнутра било 
споља лично настојавају само у комунистичком духу. И ова организација Урса 
као комунистичка организација прикупила је без малог броја радника све друге 
раднике да је јака како по броју својих организованих радника, тако и по снази 
подупирања са стране других организација које су наклоњене овој, нарочито од 
лица интелектуалаца који воде комунистички покрет у Чачку заједно са радницима 
комунистима из ове организације. 

Организација радника ЈУГОРАСА која је организована доласком Повереника 
радничке Коморе у Чачку, с обзиром ко је све у њој и да је ту организацију вршио 
човек без воље и који се више забављао по кафанама, није бројно заступљена 
са радницима ни приближно броју организације Урса. Због тога у организацији 
Јуораса нема никаквог снажнијег покрета и полета да прикупи око себе раднике. 
На сваки начин да су комунисти из организације Урса служећи се свим могућим 
методама и срествима највише допринели да се сваки покрет у организацији 
Југораса заустави, да је данас врло слаб рад у овој организацији.

Дана 23. јула тек. г. Уједињени савез шиваћ-одећ. радника-ца, са актом 
известили су начелство /то је савез из организације УРСА/ да позове на преговоре 
обе стране - Секцију абаџ. послодаваца и савез шиваћих радника, пошто је Секција 
абаџ. послодаваца у Чачку отказала закључени колективни уговор, који је био 
закључен прошле године истекао 1. јуна о. г. По овој преставци радника на дан 11. 
јула тек. год. по Записнику, било је покушано мирење али није успело зато што је 
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организација УРСА тражила за себе искључиво посредовање за намештење радника 
што је била тенденција да се организовани радници из организације ЈУГОРАСА не 
могу упосљавати, како су посредовање добили од Средишње управе.

По записнику код начелства дана 24. августа тек. г. одржано је поновно 
мирење између пом. секције абаџ. радника и послодаваца али до тог мирења није 
дошло зато што су послодавци изјавили да су узели раднике из организације 
ЈУГОРАСА, са којима су већ закључили колективни уговор. Тако је по акту секције 
Абаџ. радника наступио штрајк. А од овога дана почели су сукоби.

По актима истраге која је вођена по достави жандарм. станице Бр. 1503 од 
16 септембра тек. године абаџ. радници из секције абаџ. радника који припадају 
организацији Урса напали су на дан 14. истог месеца на радника Славка Чаушевића, 
који је био запослен код мајстора Сим. Боровића абаџ. овдашњег по колективном 
уговору са организацијом ЈУГОРАС-а, кога су тукли, злостављали разбивши му 
главу, да је он морао после извесног времена рада напустити посао и Чачак, јер 
му је после свега тога запрећено и убиством. По овим актима доставе није било 
ништа рађено до доласка потписатог на дужност /19. септем 1939. г./ нити је шта 
реферисано потписатом по том предмету до дана 31 октом. тек. г. кад је почет рад 
и пресуда ће се по ислеђивању одмах донети. Пресуду је требало још оног истог 
дана по пријему реферата донети али то није учињено нити је саслушан повређени 
Чаушевић, који је после овог случаја побегао из Чачка.

Дана 15. септембра 1939. г. по достави жандарм. станице Бр. 1499/39 г. од 
од 16 септем. тек. г. абаџијски радници из секције абаџ. радника који припадају 
организацији Урса, напалио су у сред дана у граду Чачку на абаџијског радника 
из организације Југораса, Гојка Миланковића, коме су једном гвозденом шипком 
разбили главу, да је Миланковић пешице морао побећи за Г.Милановац. И ово је 
дело пропуштено да се иследи онога момента, да је Миланковић саслушан тек 23 
августа т.г. у начелству Среза Таковског. По пријему дужности наредио сам да се 
хитно продужи потрага и кад добијем поново саслушање Миланковића, који је сад 
на вежби, донећу потребну одлуку о казни. 

Ислеђење о нападу на радника Југораса, Војина Михаиловића, пошто се 
дело десило на територији среза љубићског, водио је там. срески начелник. А да ли 
је пресуда изречена није ми познато.

Пре ових напада абаџијски радници Урса дана 9. III 1939. год. извршили су 
напад на радника Југораса, Бранка Марића, радника Владе Марића абаџ. овд. и 
кривци су пресудом начелства, коју је донео мој претходник кажњени са три дана 
затвора и прогонством из Чачка, па је пресуда у погледу затвора извршена тек кад 
је Банска управа донела своју одлуку по жалби. А прогнати нису јер је пресуда у том 
смислу била погрешно наслоњена на чл. 12 тач. 1 Закона о заштити јавне безбедности 
уз чл. 360 тач 1 ст. Крив. Закона по ком су закон. пропису кривци кажњени.

О случају одузимања материјала за израду, који је материјал предао мајстор 
Влада Марић, раднику Живораду Н. по изјави стражара Стевана Ћелошевића, 
стражар Ћелошевић је само узео име и презиме тога радника Живорада, а 
налог за то добио је од свог Командира. Истина је, да је овде био утицај радника 
организације Урса, који су у штрајку да и овим учине и чине насиље, само верујем 
да је Командир градске страже није разумео да тиме помаже методе комунистичке 
ових људи.

Тачан је случај да су радници из организације Урса насилно и под притиском 
отерали из Чачка обућарске раднике /2 радника/ који су радили код обућара 
Десимира Константиновића из Чачка. Утврђено је да је то учињено са тенденцијом 

да се шири комунизам, јер ови радници нису били организовани у организацију 
Урса. Поводом овога случаја начелство ово није повело никакву потрагу нити о 
томе има писменог трага. Овај се случај догодио пре два месеца.

Дана 19. августа тек. г. Чачанска столар. задруга “Југославија” известила је 
са актом начелство да су 18 истог месеца само њини столар. радници ступили у 
штрајк. По овој молби види се да је начелство радило на помирењу, али се није 
упуштало у узроке штрајка. Сад сам утврдио, да су ови радници штрајковали 
само због тога што је задруга примила на рад именованог радника у достави који 
је дошао из Марибора са женом и децом у Чачак, тражећи посла, само зато што 
није организован у организацији Урса, а био је организован као Југорас. По овоме 
случају као што сам напред рекао, нема никаквог писменог трага нити је о томе 
било интересовања власти.

Достава Министарству тачна је да именована лица врше организовани 
терор ради убеђивања и спровођења комунистичке идеологије и то је све било док 
ја нисам примио дужност у Чачку, кад сам предузео најозбиљније мере да се овај 
терор спречи и да се кривци приводе ради казне оног истог дана када се ма шта 
догоди /што сведочи и моја наредба Воднику жандарм. вода Пов. Бр. 1636 од 26 
септем. тек. г. у којој сам захтевао да жандармерија врши сву дужност осигурања 
у граду/ да сам успео да све инциденте спречим, односно да се више није поновио 
ни један случај напада на улици. Али поред ових мера догодио се опет један случај 
напада ноћу на стан Владе Марића, коме су радници из организације Урса, на стану 
каменом разбили прозор. Бацили су камен и побегли. То је било ноћу између 24 у 
25 прош. мца. Кривце сам истог дана пронашао и казну тог дана изрекао у смислу 
чл. 78 ЗУУ, два кривца сам казнио са по 500 дин. или са по 10 дана затвора. Сад 
је пресуда по жалби кажњених код Банске Управе. Другог закон. прописа нисам 
имао да би казна била ефикасна. О чему сам већ писао и молио Банску Управу, 
да казне изречене у смислу Закона о унутраш. управи нису ефикасне и да би тај 
препис требало мењати у интересу добре безбедности и да би власт могла одржати 
превентивне мере у том циљу.

По изнетом у достави да је жандармерија вршила своју дужност у хватању 
изгредника које је предавала начелству ради казне, стоји да су изнетим случајевима, 
као што сам горе већ рекао, кривци предани начелству, али да су пуштени без 
доношења пресуде. Због чега је то рађено ја незнам, јер нисам био старешина среза 
у то време.

Усмено сам испитао случај што је у достави изнет, да је управник канц. 
чиновник Властимир Митровић, рекао оно што се износи о раду. И ове изразе - 
речи - г. Митровића, потврдили су жандарм. наредник водник Џидић, и мајстор 
Влада Марић. Али Митровић то није признао. Признаје да је нешто увиђено у 
том смислу рекао. Ја сам даље испитао изнет случај и неби могао веровати да оба 
чиновника имају нешто нарочито са познатим комунистом адвокатом Ћурчићем 
и судским чиновником др. Франићем. О подначелнику, г. Ковачићу, може се само 
рећи да је невешт полицајац, и да за наше прилике није. Па кад већ он тражио да 
се премести у Хрватску Бановину, ту му жељу треба испунити, тим пре што је он 
велики Хрват.

Чачак је са јачом комунистичком организацијом, која је после организовања 
Урса као комунистичке организације у Крагујевцу, долази иза ње, да сву 
комунистичку делатност у Чачку треба озбиљно и на све могуће начине сузбијати, 
што се и чини, али у овој акцији сузбијања комунизма поред рада органа власти 
треба имати и материјалне помоћи од стране Банске управе, која је најпотребнија 
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сада како се осећа, да би начелство имало свог човека на тој страни. Нико неће да 
чини жртве и у новцу, када то треба да се чини, а прилике су такве да новац још 
игра улогу. Па у том смислу учтиво чиним предлог да се начелству додели месечно 
бар сума у дин. 800. Уз ово да Банска управа изузетно дејствује да начелство добије 
једну бесплатну жељезничку карту, пошто је Чачак раскрсница чвора жељезничког, 
да се чести одласци комуниста у разна места прате, што је једини начин да се сазна 
кад доносе и одакле доносе комунистички материјал. Од писања другим властима 
кад се прати кретање комуниста нема и неможе бити ништа нити се ти замолиоци 
озбиљно узимају у поступак.

У свим друштвеним редовима има комуниста и због тога управни орган 
у сузбијању комунистичке делатности имају да се боре и са вештом подземном 
акцијом ових, нарочито кад има и по државним надлештвима ако не отворених 
комуниста, а оно бар симпатизера ових, да је рад управних органа подвргнут и 
плашњи [нејасно откуцане речи] да се судски не гоне за свој рад који неки пута 
ненамерно дође под удар закона, што се све прати и записује. Због чега треба 
донети законске иступне прописе који да инкриминишу све блаже радње које се 
односе на комунистичку делатност и да те изречене казне буду извршне да се могу 
одмах извршавати а кажњеном да остане право жалбе. То би била најјача мера које 
сада нема.

У сузбијању комунизма друге друштвене организације никад ни једну реч 
не употребе да нешто кажу противу комунизма и њиховог лажног запајања. Све 
то ћути и боји се. Шта му ово треба да значи то може сваки разумети. У Друштву 
Сокола у Чачку раде два вредна професора и то: Драгослав Митровић професор, 
као старешина и Драгомир Поповић професор као секретар. Г Поповић је на дан 9. 
октобра тек. г. после парастоса покојном Великом Краљу Мученику Александру I, 
одржао један заиста леп патриотски и национални говор. И његов је рад за похвалу 
као и рад г. Митровића који је одушевљен као националиста. Али њихов рад овде 
иако је требао бити видно обележен и похваљен то није учињено. Треба и остали 
професори увиде да друштво цени рад на национализму а ови људи то раде већи 
број година, треба их одликовати Југословенском Круном 5. степеном. Па молим 
Банску управу да ово сматра као мој предлог.

У стварању нових друштвених организација и давању дозволе за рад треба 
бити јако обазрив и неодобравати те организације док се добро не испита ко ће 
после да води друштво, јер се подмећу оснивачи и лажно се оперише.

У мерама против организације Урса, које је стара комунистичка партија, 
не допуштати да се у колективним уговорима уносе и обавезе односно права 
организације Урса, да она може посредовати за упослење радника, јер се таквим 
радом помаже само ширење комунизма и зато је комунизам јак и шири се све више 
и више. Тако се радници силом уписују у комунистичке редове јер им треба леба. 

Све појаве у раду организације Урса, који су комунисти, прибележавам и 
ислеђујем, па ћу након свега тога кад утврдим све и конкретно поднети предлог да 
се ова организација растури.

КРАЉЕВСКА Срески Начелник
БАНСКА УПРАВА Жив.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4412 Примљено 7. XI 39. г.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-34-9,10,11,12,13,14; ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 18)

БР. 46, ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРИМА ХРВАТСКЕ СЕЉАЧКЕ 
СТРАНКЕ, САМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ И ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ 

СТРАНКЕ У ВЛАДИ ДРАГИШЕ ЦВЕТКОВИЋА, УПУЋЕНО ОД 
ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА СТРАНКЕ РАДНОГ НАРОДА (ПОД 

КОНТРОЛОМ КОМУНИСТА У ЧАЧКУ), 18. НОВЕМБАР 1939.

ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРИМА ХРВАТСКЕ СЕЉАЧКЕ СТРАНКЕ, 
САМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ и ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ СТРАНКЕ У 

ВЛАДИ ДРАГИШЕ ЦВЕТКОВИЋА, 18. НОВЕМБАР 1939. 

На првом месту хоћемо да објаснимо зашто ово наше писмо упућујемо Вама, 
министрима странке које су биле у саставу демократског народног блока (Удружене 
опозиције, Сељачко демократске коалиције и свега осталог радног народа), а не 
целој власти, као што се то у оваквим случајевима ради. Ево зашто: прво, зато што 
нећемо да се обраћамо јерезовском делу владе, који је као и цела Јереза омрзнут од 
свог радног народа и друго, зато [што] сматрамо да народ има права да за сва дела 
ове владе тражи одговорност само од Вас.

Ви сте више пута давали преко штампе јасне и одлучне изјаве да ће влада, 
у којој сте Ви министри, прекинути са срествима и методима шестојануарске 
диктатуре, и да ће завести пуне демократске слободе у целој земљи: слободу збора, 
удруживања и штампе, и слободу политичког организовања. Ви сте обећали да 
поправите големе неправде које су диктаторске владе учиниле радном народу 
Србије и свим осталим народима Југославије.

Радни народ нашег краја с поверењем је очекивао да ће те ви испунити све 
оно што сте обећали.

Шест месеци је прошло од вашег доласка на власт, али уместо обећаних 
демократских слобода, наставља се режим гушења слобода и права народних.

Од Вашег доласка на власт само у нашем месту полиција је забранила два 
радничка синдикална збора, једно политичко предавање др. Драгољуба Јовановића 
(коме истина сада свуда дозвољавају предавања) и једно политичко предавање 
адвоката Александра Ћурчића. Само министри Константиновић и Чубриловић 
добили су дозволе да одрже зборове. Зар ово не личи на Стојадиновићев режим, 
који је дозвољавао зборове само владиним министрима? Па и Стојадиновићев 
режим је дозвољавао по неки пут збор или предавање. Стари опробани полицијски 
изговор “због угрожавања јавног мира и поретка” и данас је у моди, њиме и данас 
полиција правда забране јавних зборова и скупова.

Али то није све. Полиција ограничава и спречава рад радничких синдикалних 
организација. Врше се безразложна и безобзирна кажњавања затвором радника.

Овде се полиција строго и ревносно придржава политичких закона које је 
створила шестојануарска диктатура. Овде жаре и пале исти они који су жарили и 
палили под владом Стојадиновићевом, уместо да одговарају за своја стара дела.

Велико незадовољство је овде изазвала тако звана амнестија десетине 
политичких осуђеника, док је огромна већина њих остала у главњачама, о 
чему сведеоче стотине потписа упућених влади за амнестију свих политичких 
осуђеника. Исто толико незадовољство изазвали су и сенатски избори по старом 
закону диктатуре са бирачима - претседницима општина и банским већницима 
које је у огромној већини још Стојадиновић поставио, као и одлагање посланичких 
избора и избора за градске и сеоске општине.
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Додајмо овоме још страховито несметано пљачкање, које врше шпекуланти 
путем дизања цена производа које продају широким масама (гас, зејтин, гвожђе и 
др.) и путем обарања цена сељачких производа.

Радни народ нашег краја почиње све више да се пита, да ли су и Ваше изјаве, 
господо министри, о демократизације земље само лепе речи? Јер после Ваших 
изјава нису дошла дела која им одговарају, већ се наставио стари неподношљиви 
полицијски режим.

Тумачећи осећања, жеље, и захтеве радног народа града и села тражимо:
1. Да без даљег одлагања донесете законе, који ће осигурати пуну слободу 

збора, удруживања и штампе;
 да без даљег одлагања дозволите слободу политичког организовања радног 

народа;
 да обезбедите законима пуну слободу синдикалног организовања радника и 

право на штрајк;
 да женама дате право гласа;
 да без даљњег одлагања распишете изборе за градске и сеоске општине и 

изборе народних посланика, с тајним, једнаким и непосредним правом 
гласа;

 да одмах дате амнестију за све политичке осуђенике.
2. Да најенергичнијим мерама спречите шпекулацију од које страда радни 

народ града и села.
 да смањите порезе и остале дажбине сиромашним слојевима радног народа 

града и села, а да повећете те терете богатима;
 да укинете сељачке дугове;
 да отпишете дужну порезу сељацима, ситним занатлијама и ситним 

трговцима;
 да омладини осигурате рад, школовање и помоћ;
 да беспосленима дате хитну помоћ;
3. За споразум СДК-Цветковић оживотворите тако да постане прави народни 

споразум;
4. Да водите такву сталну политику којом ће те спречити увлачење наше земље 

у овај империјалистички рат и осигурати мир нашој земљи, јер сав радни 
народ хоће мир;
да успоставите односе са Совјетском Русијом и водите политику стварања 

савеза балканских народа који би се ослањао на Совјетску Русију да би успели да 
нашој земљи очувате мир.

Ако убрзо не остварите све ово, радни народ ће престати Вама и Вашим 
странкама да верује као што је изгубио поверење у све оне људе и странке, који су 
га угњетавали.

Ако убрзо све ово не остварите, господо министри, радни народ ће се и 
према Вама односити као и према Јерези.

И најзад, господо министри, ако убрзо све ово не остварите Ви ћете престати 
да будете претставници и оног дела демократских народних маса, који још данас 
претстављате, и тако ћете стати на страну непријатеља радног народа.

18. новембар 1939. год ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР
у Чачку СТРАНКЕ РАДНОГ НАРОДА
 
(НМЧ, Збирка микрофилмова, У-43)

БР. 47, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА О СРПСКОМ, НАЦИОНАЛНОМ 
ПИТАЊУ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈИ ЗЕМЉЕ, 22. НОВЕМБАР 1939.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов.Бр. 21.505/39

Предмет: Извештај о одржаној конференцији демократа у Чачку

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ II управном одељењу

САРАЈЕВО

У вези извештаја овог начелства бр. 22407 од 22. новембра т.г. част ми је 
поднети следећи извештај:

Пријављена конференција демократске странке отпочела је у 15 часова у 
присуству 100 лица. Пријавилац конференције Павловић Јарослав отворивши 
конференцију, поздравио је присутне и преставио говорнике, а затим је одмах дао 
реч г. Сокићу директору “Правде” из Београда.

Г.Сокић рекавши да су он и г.Дуканац Савко дошли као чланови извршног 
одбора Демократске странке ради реорганизовања странке, позвао је присутне 
демократе да међу собом изаберу 50-60 лица који ће сачињавати иницијативни 
одбор и одмах приступити организацији месног и среског одбора демократске 
странке за град Чачак и срез трнавски. Овакво реорганизовање странке образложио 
је као неопходну потребу јер су стеченим искуством дошли до закључка, да једна 
политичка странка само кроз чврсту организацију може доћи до остварења својих 
циљева и извршења својих задатака. Поводом овога осврнуо се на рад појединих 
досадањих влада као и на резултате рада последње владе, па је констатовао, да 
ниједна досадања влада није дала народу оно што он очекује и са правом тражи од 
ње, а то је пуна политичка слобода како договарања, тако и самоопредељивања.

Радикали рекао је он, стално су грешили у политици кад год се тицало 
односа између Срба и Хрвата. Једино су демократи од увек били за то, да се 
закључи споразум између Срба и Хравата и док су они са тим захтевом допунили и 
свој програм, дотле су радикали не само тврдили да је такав споразум непотребан 
и немогућ, него су неки од њих чак захтевали и да се Хрвати потпуно отцепе од 
наше државе. Тако су извесни радикали претстављали на меродавним местима и 
ситуацију у земљи као и да је расположење народа нарочито српског дела било 
за то. И док су они на овај начин неискрено представљали ситуацију, дотле је од 
српских политичара једини био г. Давидовић који је свуда па и на меродавним 
местима био искрен и тврдио, да наша држава може имати прогреса и постићи 
свој циљ само у споразуму са Хрватима и демократском уређењу земље. Под 
утицајем демократа, радикали су једно време покушавали споразум са Хрватима и 
тада 1926- год. створен је тако звани “Марков протокол”. Хрвати су дошли и били 
неко време у скупштини, да би их радикали затим поубијали и отерали отуда. 
Радикал Пуниша Рачић и данас носи последице тог свог недела. Од тада је настала 
диктатура која не престаје до данас. Народ је изгубио своју политичку слободу и 
све је ишло наопачке. Изводи закључак затим и доказује, да су зато криви само 
радикали јер тај споразум који су они покушали да учине, није био искрен и дошао 
је код радикала као нежељен. Отуда су и све последице ове њихове грешке.

После шестојануарског режима поново долази радикалски режим само под 
“другим фирмама”. Тако смо најпре имали Ј.Н.С. па затим је дошла и Ј.Р.З. Сви 
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су ови режими били противу споразума са Хрватима, док су демократи и даље 
остали при идеји да се споразум мора остварити. Отуда су демократи са осталим 
странкама које су сачињавале Удружену опозицију и закључили један свој [........
......................................]40 [................] у много ме разликује од садањег закљученог са 
радикалима. И тада- нарочито пре и у току децембарских избора 1938. г. демократи 
су због овог закљученог споразума изазивани од радикала издаицама и то им је 
била главна изборна парола. Сада међутим видимо те исте радикале који су 
демократе називали издаицама због закљученог тог споразума, да сами закључују и 
извршују споразум са Хрватима. Споразум који је сада Ј.Р.З.закључила са Хрватима 
по његовом схватању и схватању Главног одбора демократске странке представља 
неспоразум а не споразум. Примера ради изнео је два до три случаја аката госп. 
бана Хрватске бановине који је последњих дана учинио, а који нису у духу 
интереса државне заједнице као целине. Тако је отпочео предлагати за премештај 
све Србе чиновнике из Хрватске овамо, па је и поред осталих предложио и 600-
800 учитеља који данас служе у Хрватској бановини. Са овим предлогом, управо 
због њега Краљ, Влада нашла се у забуни јер овакав предлог не може ићи у прилог 
споразуму, пошто би и ми у том случају требало да вратимо Хрватима њихове 
људе чиновнике који живе на хиљадама у нашим крајевима. Последица је овога 
била, да је г. Бан Хрватскке бановине због неспоразума повукао предлог. Ту скоро 
Краљ. Влада донела је једну Уредбу од општег интереса, те према томе Уредба је 
имала важити за читаву Краљевину. Г. Бан хрватске бановине по свом схватању 
споразума пожурио се да изјави, да та Уредба не важи за бановину Хрватску, те 
она неће имати у њој никакву примену. Пита затим, да ли је то споразум и каква је 
то власт г. Бана Хрватске бановине, када он одбија примену једне уредбе донесене 
од стране краљевске владе коју сачињавају и Срби и Хрвати и када она као таква 
мора имати већу власт него што је власт једног Бана. Прелазећи после овога на 
политичке слободе грађана, констатује да те обећане слободе још нису дате народу, 
а према последњим сенаторским изборима изгледи су да неће их ни дати, је да 
Краљ. Влада одиста има намере да врати народу изгубљене слободе, прво што би 
требало да она учини, то је да донесе нов изборни закон у коме ће се нарочито 
утврдити тајно гласање, пошто само кроз такав закон народ у потпуности може 
доћи до изражаја и осудити или одобрити рад једне владе. Међутим, уместо овога 
Краљ. влада дошавши на власт, распустила је сенат и скупштину са прокламацијом 
да их распушта ради тога, што ни једни ни други нису представници народне воље, 
да би затим поново изабрали сенат без обзира на народно расположење и вољу. Са 
свих тих разлога позива демократе да се организују и да као такви отпочну борбу 
за народне слободе.

За њим је говорио Дуканац Савко адвокат из Београда. У току читавог 
излагања говор г. Дуканца имао је углавном исту садржину као и говор г. Сокића. 
Исто као и г. Сокић указивао је на грешке које су радикали у току њихове владавине 
чинили, подвлачећи нарочито грешке које су учинили у односу према Хрватима. 
Исто тако истицао је и идеју демократске странке за јединство са Хрватима која је 
идеја и саставни део њиховог програма. Дотакавши се споразума који је закључен 
између Ј.Р.З. и Хрвата рекао је, да тај споразум још није показао никакве резултате 
јер док се је народу обећавала сваки дан слобода, дотле један активни министар 
који ових дана путује из места у места наше Краљевине и који је био ових дана и у 
Чачку-а то је г.Чубриловић-тврди да је слобода човекова рођена заједно са њим, те 

према томе нико нема права ни да му је одузима, нити да му је ограничава, а ако 
би му је неко покушао одузети, народ треба да му је отме. Што значи, закључује 
г.Дуканац, да г.Министар отворено позива народ на буну, те да са оружјем у руци-
јер како би другачиаје могао-отме слободу која му је одузета. Пита затим, противу 
кога би тај народ пошао овако спремљен. Затим закључује, да само противу њега и 
његове владе, јер они су ти који не дају одузету слободу народу. Као други пример 
невраћања народу политичке слободе узима присуство органа власти на њиховој 
конференцији. После свега позива све демократе на окуп, те да организовани не 
само остваре своје идеје већ и испуне свој задатак који држава као целина очекује 
од њих.

После овога дата је реч Др. Ђури Ђуровићу41 помоћ. директора 
општинског одељења Градског поглаварства у Београду. Он је као и прва двојица 
прокоменатрисао иста питања као и они. Најкарактеристичнији је био у току 
његовог излагања био онај део говора који се односио на народне слободе уопште. 
Он у току свог говора тврди да последњи споразум између Срба и Хрвата није 
приказао онакве резултате како је народ а нарочито српски део народа очекивао, 
јер док се у Хрватској обећана слобода одиста и спроводи, дотле код нас остало је 
готово све по старом. Ово се огледа нарочито у штампи. Сви Хрватски листови 
слободно објављују све оно што желе па и оно што се догађа, док то наши листови 
не могу. Тако скоро био је основан у Београду лист “Српски глас”.42 Овај лист 
наишао је на врло леп пријем у српском делу народа јер се је први број растурио 
у 25-30.000 примерака. Сарадници су овог листа београдски интелектуалци који 
никакве везе са политиком немају. Дакле лица без икаквих политичких претензија, 
али су зато одличне патриоте и добри Срби као што су Хрвати у Хрватској добри 
Хрвати. Лист је успео да се растури само у првом броју, док је други број одмах 
забрањен “а знате ли због чега” питао је он, “забрањен је због тога што је просто 
прештампао из Хрватских дневника листова: Хрватски дневник и Обзор извесне 
редове који се односе на претензије Хравата према Србима”. Хрвати тврдио је он, 
неодобравају образовање никакве српске бановине, а ако ипак од тога дође, онда 
траже да се њихова територија још више прошири на штету српства. У томе случају 
каж он, морали би припасти Хрватима крајеви у којима не живи ни један Хрват. 
Дакле чисто српски крајеви. Ето ради тога тврди г.Ђуровић, забрањен је други број 
српског гласа. И док је Хрватима у њиховим бановинама допуштена слобода да за 
њих траже шта хоће, дотле се то нама забрањује. Ми чак не можемо имати ни своје 
име. Србија се уопште више не спомиње, нити то сме да буде, мада нема Србина 
који није својом крвљу затопио ову земљу, док Хрвати као што видимо, не само 
што су задржали свој назив него су и бановину тако назвали.

О спољној политици ниједан од говорника није ништа говорио, сем што су 
се сви сложили у томе да је нашој држави потребна неутралност коју она гледа да 
по сваку цену и одржи.

Г. Др. Ђуровић позива затим демократе и све Србе у организацију за борбу 
не противу Хрвата већ за равноправност, једнакост и пуну слободу.

40 Текст је оштећен и није у потпуности читљив

41 Ђуро Ђуровић (1900-1982), правник и политичар из Горње Горевнице; школовао се на 
Сорбони и Оксфорду, припадао је Демократској странци пред Други светски рат; током 
рата прикључио се Михаиловићу и постао секретар Централног Националног Комитета; 
после рата је више пута осуђиван, тако да је у тамници провео више од 21 године затвора 
(Милош Тимотијевић, н.д., стр. 133-218). 

42 “Српски Глас” био је гласило Српског Културног Клуба, а главни уредник Драгиша Васић, 
један од каснијих идеолога Равногорског покрета.
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После овога прочитана је листа демократа изабраних као чланови 
иницијативног одбора и конференција се након овога завршила у 17 часова.

Конференција је протекла у реду и миру. Инцидената није било.
Министарство о предњем извештено овим путем.

КРАЉЕВСКА  Срески начелник
БАНСКА УПРАВА М. Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4782 Примљено 29. 11. 1939.
(ИАЧ, ДБ, К-5, бр. 83.)

БР. 48, КОНФЕРЕНЦИЈА ЈНП “ЗБОР” У ГОРИЧАНИМА, 6. ДЕЦЕМБАР 1939.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 11. децембра/39
Пов.бр. 2261

Предмет: Извештај о одржаној конференцији
Југословенског народног покрета “Збор” у Горичанима

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
II Управном одељењу

Сарајево

У вези извештаја овог среског начелства бр. 23120 6. децембра 1939. г. част 
ми је поднети следећи извештај:

Пријавилац конференције народног покрета “Збор” Лазовић Раденко, 
адвокат из Чачка отворио је конференцију у 16 часова. Поздравивши присутне 
рекао је, да је примећено од извесно време известан покрет, да се село и сељак 
потпуно одвоји од вароши и грађана, те се отуда и чују од понеких поклици “доле 
господа и капуташи”. Обајснивши да тај покрет не води ничем корисном јер није 
у интересу државне заједнице, пошто нити село без вароши, нити варош без села 
не могу егзистирати прешао је на објашњавање идеологије покрета “Збор”. Рекао 
је да овај покрет сада не претставља никакву политичку странку, нити се она може 
као таква схватити. Покрет тежи реорганизацији државе из основа. Покрет има за 
циљ измене извесних институција и установа које постоје још од давних времена, 
а у чију се конституцију није до сада дирало. Покрет има за идеологију стварање 
нове државе под династијом Карађорђевића и сталешком организацијом народне 
скупштине, а зове се “Збор”, ради тога што том окупљању свих политичких 
организација у једну. Рекавши да су до сада партије негативно деловале на 
политичку свест грађана позвао је присутне да напусте досадашње партизарење 
и ступе у редове овог новог покрета, у коме он гледа с обзиром на унутарњу и 
спољашњу ситуацију, спас наше државе. Рекавши затим да је интелигенција крива 
за овакво вођење државе код нас, како је она до сада вођена и да је због тога било 
и корупције, поменуо је као друго зло у нашој држави комунизам. За проширење 
комунизма код нас такођер су криви наши интелектуалци, а он се јавио код нас као 

последица досадашње непоштене политике и корупције. Критикујући комунизам 
као политику и срество Јевреја да завладају светом, рекао је, да је он политика и 
срество оних наших интелектуалаца непоштених и других њима подобних људи, 
који би хтели да на један брз и те и револуционаран начин дођу до богатства. 
Напоменуо је, да је комунизам као идеја једна утопија у чијој би организацији кад 
би он завладао светом ми изгубили и националност и веру и све оне наше лепе 
обичаје који су нас кроз векове одржали. Позвао је затим присутне да се клоне 
оваквих пропагатора јер им они не желе добро. Завршивши свој говор, прочитао 
им је програм Југословенског народног покрета “Збор” и позвао присутне да ступе 
у тај њихов покрет. Напоменуо им је овом приликом да овај покрет није никаква 
новина већ да је се он још много раније јавио и у другим државама. Режими овог 
покрета већ постоје у неким државама и они су дали одличне резултате. Као 
пример оваквог режима навео је: Грчку, Португалију и др. државе које су се некад и 
то у недавној прошлости гушиле у унутрашњим нередима па чак и у револуцијама, 
док су сада под овим режимом потпуно стабилизовани.

После њега говорио је Митровић Средоје43 столар из Чачка. Он је у кратко 
и без нарочитог реда излагања рекао, да до сада није био експонет никакве 
политичке групе, те се и није бавио политиком. Ово ради тога што је одмах увидео 
да се политика не води искрено и поштено и да она служи поједницима само 
као срество да кроз њу реализују било какав свој лични интерес. Увидевши да је 
програм Југословенског народног покрета “Збор” једна идеја која не садржи ничег 
демагошког, те није у ни укаквој вези са идејама других политичких странака, 
придружио се покрету и као занатлија пропагира је искрено и поштено. Позива 
присутне да и они ступе у редове овог покрета, објаснивши то као нужност, с 
обзиром на време у коме живимо и нашу ситуацију споља и у земљи. Садржина 
осталог његовог излагања била је углавном иста као и садржина претходног 
говорника. 

За овим је добио реч Лукић Драгомир потпуковник и инв. у пензији. Он је 
као ратник и инвалид изнео своје заслуге ратника за стварање ове државе, да сада 
пошто су своју одлуку одиграли, а не пита нико како и шта треба да се ради да 
се унутрашња ситуација једном у држави стабилизира. Дошавши до закључка да 
ће сви инвалиди и ратници моћи доћи до изражаја само кроз овај покрет, чију су 
идеју и програм његови претходници објаснили, позива присутне ратнике као и 
омладину да сада као и некад пођу раме уз раме те да кроз покрет остваре идеале и 
извојују мир у земљи, који је тешко потребан нашој држави с обзиром на спољну 
ситуацију. Позвао је затим присутне да се клоне комунистичких пропагатора, који 
као и други политичари гледају да кроз идеју коју пропагирају, остваре своје личне 
интересе па чак и туђе да подреде својим. Напоменуо је да је комунизам непријатељ 
наше државе, а у толико је већи што служи интересима једне нације која нема своју 
отаџбину, те живе растурени по свету. Отуда и ова идеја тежи интернационали, а 
то пак значи брисање граница појединих држава и одрицање од свог националног 
назива.

Завршивши своје излагање да треба чувати нашу земљу, која је толиком 
нашом крвљу заливена од свих њених непријатеља позвао је присутне да ступе у 
редове покрета “Збор”.

43 Митровић Средоје (1894-1941) столар, стрељан од партизана у Љубићу 4. октобра 1941. 
године  (Г. Давидовић-М. Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја чачанских 
равногораца 3, Чачак-Краљево, 2004, стр. 335).
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После овога говорио је Николић Михаило44 трг. из Чачка, који није рекао 
ништа друго него што су рекли његови претходници. Захвалио се је присутнима на 
пажњи коју су указали говорницима и конференцију закључили у 17 часова.

На овој конференцији било је присутно око 50 земљорадника. Протекла је 
у реду и миру.

КРАЉЕВСКА Срески начелник,
БАНСКА УПРАВА Ж.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4996 Примљено 12. XII 39.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-44-21,22)

БР. 49, ПЛАКАТ О ЗАКАЗИВАЊУ ЗБОРА У ЧАЧКУ ЗА 10. ДЕЦЕМБАР 1939. 
ГОДИНЕ, РАДИ СТВАРАЊА “СТРАНКЕ РАДНОГ НАРОДА”

(ПОД КОНТРОЛОМ КОМУНИСТА)

У недељу 10. децембра 1939. год. у 11 часова пре подне у сали хотела “Лазовић” у 
Чачку одржаће се

ВЕЛИКИ ЗБОР
РАДНОГ НАРОДА

На овом збору говориће следећи говорници:
Веселин Маслеша, публициста из Београда
Драгојло Дудић, земљорадник и Клинаца Срез Ваљевски
Момир Томић, кројачки радник из Чачка
Милојко Ћирјаковић, земљорадник из Вирова, Срез Драгачевски
Милутин Стојић, земљорадник из Бањице, Срез Трнавски
Мирко Томић, адв. приправник из Београда
Александар Ћурчић, адв. из Чачка
Радници и сељаци, интелектуалци, ситне занатлије и ситни трговци, 

омладино!-Радни народе
Бројност, снага и велика стваралачка моћ радног народа не могу дозволити 

да увек радни народ само помаже грађанске партије. Ми хоћемо Странку радног 
народа. Странку у којој омрзнута висока господа и крупни богаташи не могу имати 
утицаја, јер ову Странку стварају угњетени и оштећени, радни и сиромашни. 
Оснива се наша странка правде и борбе за слободу. У нашој странци не могу 
бити заједно банкари и презадужени народ, власници фабрика и искоришћавано 
радништво, силни капиталисти и привредно угњетени. Ко честито жели бољи 
живот неће у господске и богаташке партије, јер оне су стваране да штите интересе 
обесних финансијера и властољубивих отпадника од народа, а њихови су интереси 
у супротности са интересима радног народа, умних радника, ситних занатлија и 
ситних трговаца.

Интерес радног народа могла би да одбрани само једна странка који би на 
своју заставу као свој програм ставила следеће захтеве:

1) Неучествовање у империјалистичком рату. Савез балканских држава са 
наслоном на Совјетски Савез

2) Демократизација земље. Расписивање скупштинских и општинских 
избора са општим непосредним и тајним правом гласа и пропорцијалним 
преставништвом. Доношење закона о слободи збора, штампе и политичког 
удруживања. Укидање закона и суда за заштиту државе и амнестија за све 
политичке осуђенике. Право гласа за оба пола, као за људе тако и за жене.

3) Потпуна слобода организовања радничких организација и право штрајка. 
Модерно социјално законодавство.

4) Спровођење аграрне реформе; доба манастирских и државних имања 
земљорадницима који су без земље, или са мало земље. Бесплатни лекари и 
лекови за сиромашне сељаке, јефтина лекарска помоћ радницима, сељацима, 
ситним занатлијама и ситним трговцима, социјализацијом лекарске и 
апотекарске службе.
Брисање дужне порезе дужним занатлијама и ситним трговцима, 

прогресивна пореза, јефтин кредит за занатлије и ситне трговце, социјално 
осигурање занатлија и ситних трговаца, укидање картела.

Таква странка, која ће напред изложено имати у свом програму и спроводити 
у раду неће бити господска и богаташка, већ ће то бити Странка радног народа.

Странка радног народа је према томе насушна потреба радника и сељака 
и свих ситних и сиромашних, јер они који раде, који све стварају што је за живот 
потребно, који хране све, могу и морају да утичу на политички живот земље, да 
кажу како треба управљати земљом и шта њима треба.

Само ће Странка радног народа, којој неће на челу стајати господа и 
богаташи, већ радници, сељаци, поштени интелектуалци и ситни сопственици, 
борити искрено за слободу и интерес радног народа.

Зато дођите сви на велики збор радног народа, на заједнички договор о 
припремама за стварање странке радног народа.

О свему овоме говориће се на овом збору, а говориће о томе људи који су и 
до сада познати да хоће да се боре за ове захтеве не бојећи се жртава.

децембра 1939. год. САЗИВАЧИ
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-44-6)

БР. 50, СРЕСКО НАЧЕЛСТВО У ЧАЧКУ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ЗАБРАНИ 
ЗБОРА КОМУНИСТА, 4. ДЕЦЕМБАР 1939.

Начелство Среза Трнавског
Бр. 23.062
4. децембра 1939. год.,
ЧАЧАК.-

По основу чл. 25 З.У.З.Д. и чл. 106-110. ЗУП. Начелство среза Трнавског 
доноси ово:

РЕШЕЊЕ:

Да се забрани одржавање збора кога је заказао г. Александар Ћурчић, 
адвокат из Чачка, да дад 10 децембра тек. год. у Чачку у хотел. “Лазовић” у 11 часова 
пре подне о чему се г. Ћурчић извештава с тим, да противу ове одлуке има права 

44 Михаило Николић (1896-1941), трговац из Чачка, члан ЗБОР-а, убијен од партизана у Чачку, 
7. августа 1941. године (Г.Давидовић-М.Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја 
чачанских равногораца 3, Чачак-Краљево, 2004, стр. 332).
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жалбе на Краљевску банску Управу са жалбом снабдевеном 30 дин. Таксе коју има 
предати у року од 15 дана по пријему ове одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Начелство је нашло да поднета пријава о заказаном збору није уредна и због 
тога није примљена к знању, јер се у пријави избегло или пропуштено рећи односно 
нагласити: да ли је заказан збор неполитички или политички да би начелство као 
надлежна управна власт могла применити прописе који говоре о неполитичким 
зборовима или прописе који говоре о политичким зборовима /види чл. 25 и 31 
ЗУЗД/ због чега је донето ово решење о забрани.

Ако је мислио сазивач г. Ћурчић да се може користити применом прописа 
чл. 31 ЗУЗД. онда је он морао у пријави нагласити да жели одржавање политичког 
збора што није учинио.-А он се не може користити ни прописом чл. 32 ЗУЗД. јер 
није доказао коју политичку страну представља и да је та законом одобрена.-

К.Бр. 23.062/39.- По наредби срес. начелника,
 подначелник
 Фесенко Димитрије, с.р.

За верност преписа тврди.

Начелство Среза Трнавског По наредби срес. начелника, 
Пов. Бр. 2230 у.к. чиновник
7. децембра 1939. године [нечитко]
ЧАЧАК.-

Предмет: Комунистичка акција у Чачку 
и забрана комунистичког збора

КРАЉЕВСКОЈ БАНКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО

У смислу постојећих наређења Банске управе начелству је част обавестити 
Банску управу о овоме што следује и послати одлуке у препису са два примера 
плаката о сазивању збора:

Као што сам обавештавао Банску управу о струирању комунистичке акције 
која се осећа у сваком друштвеном поретку, да комунисти искоришћују све што 
би могло левичарски утицати на масе-комунистичка делатност у погледу за масе 
развија се у овим приликама сад више него икад, да је та делатност очигледна да у 
приликама може бити и опасна.

Овдашњи адвокат Александар Ћурчић, познати комуниста, који у Чачку 
води сву радничку омладину а и интелектуалце у које се убрајају сви чачански 
студенти, чиновници и ђаци, у смеру комунистичке делатности развија политичке 
пароле за масе и води покрет да са масама без обзира на оријентацију те масе ствара 
незадовољства како би покренуо масе и створио покрете у смислу комунистичке 
акције. Он је тражио молбама у два маха да му се одобри збор у Чачку, али је одбијен 
одлукама начелства са разлога изнетих, па му заказан збор нећу дати одржати.

Ово што сам горе изнео, кад се прочитају чињенице из плаката о позиву 
на збор, показују и сведочи смер Ћурчића, да све што ради, ради са тенденцијом 
да ствара левичарски фронт и да тако развија незадовољства у масама. У овом 
плакату излажу се пароле које стварају у масама незадовољства и омразе између 

класа богатих и сиромашних па то масама годи. А плакат је удешен демагошки. 
Начелство чини све од своје стране да [се] комунистичка акција паралише. И 
ако нема закон. прописа да се сваки иступ противу реда може ефикасно казнама 
спречавати предузимају се одлучне мере да се одговорна лица бар приводе власти 
и кажњавају како год било само да осете сву строгост превентивних мера.

Начелство моли у вези предлога начелства у извештају о комунистичкој 
делатности у Чачку, да се начелству стави на расположење известан кредит 
за плаћање једног агента или лица које би се могло узети у службу из редова 
комуниста да се служба обавештаја још више допуни. А згодно би било да 
начелство има на расположењу и једну жељезничку беспатну карту, јер је Чачак 
жељезничка разскрсница и праћење виђенијих комуниста кад одлазе ван Чачка 
имало би успеха као што сам и раније наглашавао.

Министарству унутрашњих послова послата су три плаката и кратак 
извештај о овој забрани.

КРАЉЕВСКА Срески начелник,
БАНСКА УПРАВА Жив.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 814 Примљено 12. II 1940.
 
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-23-1; У-52; ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 18)

БР. 51, КОМУНИСТИ ПРЕКИДАЈУ ЗБОР НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 
У ЧАЧКУ, 8. ДЕЦЕМБРА 1939.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
11. децембар/39
Пов.бр.2262

Предмет:Извештај о одржаној конференцији радикала у Чачку

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
II Управном одељењу

У вези извештаја овог начелства бр. 23304 од 8. децембра т.г. част ми је 
поднети следећи извештај:

Заказана конференција отпочела је у 11 часова и 15 минута. Сазивач 
конференције г.Лазовић Драгутин адвокат из Чачка отворивши је, предложио је, 
да се по статутима Радикалне странке изабере председник који ће руководити 
конференцијом. Мојковић Светозар учитељ у пензији из Чачка изабран је за 
председника, преставио је присутнима Анту Радојевића као члана Главног одбора 
радикалне странке који је дошао у Чачак да се радикална странка која је кроз разних 
досадашњих режима разједињена, обнови и ојача. Затим је дао реч г. Радојевићу.

Г.Радојевић у почетку свог говора нагласио је да сада с обзиром на 
међународну ситуацију, није време да чинимо макакве политичке акције, али пошто 
су то чиниле до сада то исто и друге политичке групације, налази за потребно да 
то и радикали учине. Због овога позива све радикале, да се заједно и сложно збију 
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под једну заставу и то радикалску која се и некад вила над свим радикалима, па без 
обзира дали су ти радикали досадањим режимима или не. Објашњава затим, да 
су због новостворене ситуације после шесто јануарског режима многи радикали 
били и принуђени да беже из матице радикалне странке и придруже се каснијим 
владајућим режимима. Због тога тражи од оних радикала, који су као такви остали 
кроз све режиме, да не замере овим првима што су то учинили те да им отвори 
врата и поново их приме у своју средину и групишу се сви око свога вође Аце 
Станојевића као шефа странке.

Напоменувши да се на дан ове конференције одржава у целој држави по 
црквама помен пок. Николи Пашићу, изнео је све његове заслуге за сав његов 
рад како за радикалну странку, односно за њено стварање и ширење, тако и за 
организацију и јачање државе. Овом приликом изнео је читаву његову борбу 
за време владавине династије Обреновића тј. у времену режима либерала и 
напредњака за развијање идеологије радикалне странке, која је за то време једина 
била спасоносна да се држава и унутра и споља оснажи. Изнео је затим примере 
слабости наше државе у то време, које је слабости је био узрок непросвећеност, 
неписменост и тешко материјално стање народа и државе. Због тога је тадања 
наша држава морала да претрпљује и разне поразе у спољној политици, па је чак и 
ратове губила.

У овом моменту говор г.Радојевића био је прекинут уласком у салу једне 
групе радника од 400 на броју који су одмах почели да упадају речима: “зашто се 
нама забрањује збор, а вама дозвољава, дошли смо због тога на овај збор” и тд.

На ово им је г.Радојевић објаснио да су данашњи закони о зборовима и 
договорима још у важности, те да се као радикали исто тако и они морају према 
њима управљати. Према томе и њима ће свакако власти изаћи у сусрете ако своје 
жеље саобразе закону, као што је то уосталом и учинио шеф радикалне странке 
Аца Станојевић, подневши молбу надлежнима за обнову радикалне странке. После 
овога г.Радојевић отпочео је говорити о закљученом споразуму између Срба и 
Хрвата. Поводом овог споразума рекао је, да је споразум између Срба и Хрвата 
закључен још 1937. г. и то између представника Хрвата и то Др. Мачека са једне 
стране и представника Удружене опозиције са друге стране. Споразум који је 
тада закључен бољи је од овог садањег, јер би више користио Србима и Хрватима. 
Сметен честим упадицама од стране раденика као и сељака који су били са том 
групом као: “шта је са браћом Русима, шта је са ратом, зашто нам не говорите о 
спољној ситуацији, шта је са фашизмом” и тд. Г. Радојевић је морао прекинути 
започети говор о споразуму и одговорио тој групи, да није позван да говори о тим 
стварима већ о чистој радикалној идеологији и груписању разједињених радикала. 
Напоменуо им је само, да наша држава води врло добру спољну политику 
неутралности и да је та политика најкориснија и најбоља за нас. Она одржава за 
сада врло добре односе са свима суседима на Балкану, па и са Бугарском. Међутим 
када су му поново упадали са повицима “шта је са Русима” рекао је, “па и Русе 
не мрзимо”. После овога г.Радојевић продужио је свој говор о споразуму, рекавши 
овом приликом, да је и Главном одбору радикалне странке било понуђено да уђе у 
састав Ј.Р.З. Радикални одбор на ово није пристао и због тога су његово чланови- 
на пример Др.Лазар Марковић и др. испали из одбора и пришли Ј.Р.З. Због овога 
створено је неких 15 фракција радикалне странке. Тако док су неки пришли Ј.Р.З 
странци, други су у странку Хођере /борбаши/ трећи у Ј.Н.С. и тд. Због овога позива 
све такве радикале да се поново окупе око Главног одбора као матице радикалне 
странке, пошто је то не само у интересу странке него и у интересу државе. Као што 

су странке груписане код Хрвата, Муслимана и Словенаца, тако радикална странка 
треба да буде груписана и код нас. Услед тога што су у току говора г.Радојевића 
биле све чешће и чешће упадице од стране радника и сељака, говор г.Радојевића 
уопште био је онемогућен, те је сазивач конференције г.Лазовић Драгутин био 
приморан да умири раднике, како би се конференција могла одржати до краја. 
Међутим овај покушај је раздражио раднике, па су отпочели праву галаму, тако да 
је настала опасаност [по] ред и мир. Г.Лазовић изазван оваквим држањем радника 
рекао је “буните се што вам је забрањен збор и да је према вама учињена неправда 
и злочин”, а за овим је узвикнуо “а куда ће те већи злочин него што га ви чините 
што ометате овај збор, за чију се слободу бори и радикална странка”. Након овог 
продужили су се повици радника, ради чега је сазивач збора Лазовић Драгутин 
прекинуо конференцију.

Овој конференцији било је присутно 120-150 радикала и 300 радника.
Конференција је протекла у реду и миру.
Министарство је извештено.

КРАЉЕВСКА Срески начелник Жив.Томић
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4995 Примљено 12. 12. 1939.
(ИАЧ, ДБ, К -5, бр. 92.)

БР. 52, ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ О ПРЕКИДУ ЗБОРА
НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ ИЗАЗВАНОГ ОД КОМУНИСТА

У ЧАЧКУ, 11. ДЕЦЕМБАР 1939.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. БР 2263
11. децембра 1939. године
ЧАЧАК

Предмет: Комунистички инциденти у Чачку

Краљевској банској управи Дринске бановине
Сарајево

 

Начелство је забранило збор који су јуче имали одржати комунисти у Чачку. 
Збор је сазвао Александар Ћурчић адвокат из Чачка, вођа комунистички, па је то 
било довољно само по њему да се збор забрани. И та је забрана саопштена Ћурчићу. 
Али и ако је много раније од дана збора обавештен Ћурчић о забрани, трудио се је 
да забрану осујети и збор одржи. У означено време маса је била окупљена у локалу 
и ишчекивала да се збор отвори. Интервенцијом власти збор није отворен. Тад је 
маса која је бројала око 200 лица изнела нека платна са натписом: “Живела слобода 
радног народа”. За овим су пали поклици: “Живео радни народ”, “Доле скупоћа”, 
“Доле банкари”, “Слободу треба отети” и слично. Овај последњи поклич употребили 
су као израз Г. Министра Чубриловића, који је то исто рекао на свом збору у Чачку. 
И пошла је да манифестује улицама. И на улици падали су исти поклици, па још 
и поклик: “Живео друг Стаљин”. Ова маса пошла је да дође до кафане где су збор 
одржали радикали, да тај збор омету. Јер су говорили: “Како је њима могао бити 
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одобрен збор, а нама не!”Дошли су до кафане и улазили у кафану на збор који су 
одржавали радикали ради ометања само. Исте испаде као и на улици чинили су и у 
кафани да су овај збор омели после одржаног говора г. Анте Радојевића министра у 
пензији. У кафани су поред горњих поклика викали: “Живела Сов. Русија”. Затим су 
органи власти јаче интервенисали и маса се разишла. Комунисти су ишли намерно 
да створе сударе са органима власти кад су и преко наредбе органа силом пробили 
кордон на улици демонстрирајући. Али тај сукоб избегнут је само тактиком органа 
власти. Због чега сам наредио да се коловође и провокатори узму на одговор и 
најстрожије казне. Молим да пресуде на које ће бити жалбе буду одобрене у истој 
висини казне, јер то налажу и диктују прилике под којима комунисти раде и желе 
да изазивају нереде. 

Комунисти који су овај збор требали да одрже ваљда у смислу инструкција 
да се зборови одрже у свим местима, раде да изазову покрет маса. То показује и 
ово што се јуче одиграло а то се осећа код маса које струирају комунистички и које 
то наговештавају. Комунисти у овим приликама, како кажу, осећају да их државне 
власти не гоне више озбиљно и одлучно, па треба пооштрити закон. Мере да се 
према акцији комуниста озбиљније иступа и да они осете да се прогоне.

Са овим извештајем част ми је послати Банској управи превод једног 
писма са француског језика на наш. Ово је превод отвореног писма госп. Блуму, 
директору “Полилера” са потписом Андре Марти комунистичког посланика 
Париза. Ово писмо комунисти су размножили да би одржали ауторитет и снагу 
комунистичких организација које су распуштене у Француској. Напада се г. Блум 
као издајник социјалиста и комуниста.

КРАЉЕВСКА Срески начелник,
БАНСКА УПРАВА Жив.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 5014 Примљено 13. XII 39.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-22-26,27; ИАЧ, ДБ, К-5, бр. 95; ДБ преписи, К-1, бр. 2884 )

БР. 53, ПРОТЕСНО ПИСМО ОМЛАДИНЕ ЧАЧКА, СА ПОТПИСИМА, 
УПЕРЕНО ПРОТИВ РАЗБИЈАЊА ДЕМОНСТРАЦИЈА

У БЕОГРАДУ 14. ДЕЦЕМБРА 1939.

РАЊЕНИМ ДРУГОВИМА И ДРУГАРИЦАМА У БОРБИ ПРОТИВ 
ИМПЕРИЈАЛИСТИЧКОГ РАТА, ЗА ХЛЕБ, МИР И СЛОБОДУ НА ДАН 

КРВАВОГ 14. ДЕЦЕМБРА 1939. ГОДИНЕ.45

Крвави догађаји 14. децембра 1939. године који су се одиграли на београдским 
улицама, одјекнули су широм целе наше земље и оставили дубока трага у срцима 
свих нас младих и читавог радног народа. Сва омладина наше земље заједно са 
својим народима са гнушањем гледа на крвави терор од стране ратних провокатора 
и шпекуланата који хоће да увуку наше народе у овај империјалистички рат да 
гину за туђе интересе.

Ми, омладина Чачка и околине побуђена овим догађајима, свесне жртава 
које су пале у борби против империјалистичког рата, за хлеб, мир и слободу, 

изражавамо овим писмом вама, који сте рањени у овој борби, дивљење на вашем 
храбром и херојском држању, достојног правих народних бораца. Ми поздрављамо 
све другове раднике, студенте и сву омладину, која даје жртве за бољи живот целе 
младе генерације, за бољи живот наших народа. Ми се дивимо свим рањеним 
друговима и другарицама крвавог четвртка 14. децембра; дивимо се држању 
другарице Босе Милићевић, која је тешко рањена стојички и херојски подносила 
најтеже болове не пустивши ни сузе, ни јаука. Исто тако ми се поносимо палим 
жртвама радницима и студентима, палим у џиновској и узвишеној борби за 
ослобођење народа.

Дубоко уверени у оправданост борбе омладине, која је део опште народне 
борбе, ми вас, рањени другови и другарице, поздрављамо и кажемо:

ХИЉАДЕ И ХИЉАДЕ МЛАДИХ СРДАЦА КУЦАЈУ ЈОШ ЈАЧЕ И 
СНАЖНИЈЕ, А НЕ ПЛАШЕЋИ СЕ ЖРТАВА, СПРЕМНИ СМО, ЗБИЈЕНИ У 
ЧВРСТИМ РЕДОВИМА, БРАНИТИ СВОЈА ПРАВА И БОРИТИ СЕ ЗА СЛОБОДУ, 
ХЛЕБ, МИР И РАД.

Децембра 1939. год.                                    Омладина Чачка и околине
         Чачак

Матијевић Мирољуб, студ. Мил. Пајић
Јовановић Радослав, апс прав. Ђ. Васиљевић радник
Ратко С. Митровић, студ. Михаило Перовић, типограф
Никола Бугарчић, ђак [особа са нечитким потписом]
Славко Петровић, рад. [име нечитко] Вукадиновић
Чуровић Слободан, пр. ђак Зора Сарага рад.
Игор Гољберг, машинист Славко [презиме нечитко] обућ. радник
Поповић Петар студент Марић Милић
Славко Ивковић абаџија Божановић Миодраг кројач
Стишовић Слободан ст. тех. Витомир Лазаревић абаџија
Радован Стефановић радник Момир Петронијевић радник
Илија Пешић, радник [особа са нечитким потписом]
Милован Радојевић радник Радојица Радосављевић об. радник
Богићевић Нада Драгиша Вукић
Јоловић [име нечитко] радник Златић Михаило обућар
Роса Алексић кројачица Драгољуб Недељковић обућар
Јордан Луковић радник Драг. Петровић обућар
Момир Томић крој. радник Грујица Јовашевић обућар
Душан Ковачевић Влад. Јовашевић ст.грађ.техн.
Милоје Прокић радник Киковић Драгослав молер
Бранисав Зорић крој. Обућина Александар студ.
Славољуб [презиме нечитко] абаџ рад. Станишић Милорад, ст. тех.
Адам Ђорђевић Јоковић Богдан ст. технике
Младомир Мариновић радник [особа са нечитким потписом]
Панић Крстомир бравар Владимир Лазић, ст. арх.
Илић Милан бравар Бабовић Добривоје ст. агр.
Токовић Милован механичар Тодоровић Ж. Радомир ст. ек. школе
Душан Ђорђевић Ћирић Миленко ст. права
Живорад [презиме нечитко] столар Симовић Миодраг ст. права
Олга Богићевић штикерка Вилимановић Момчило студент
Матовић Милорад Пејиновић Раденко ст.

45 У питању су демонстрације у Београду које је организовала КПЈ када је дошло до сукоба са 
полицијом
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Стевановић Обрад Радосављевић Момчило, студ.
Недељко Караичић Ивановић Љубомир
[особа са нечитким потписом] Бугарчић Милић ст. мед.
Аксентије [презиме нечитко] Сарић Драгиша ср.шк.
Ратко Петровић радник [презиме нечитко] Стојанка ср.шк.
Срећко Кузмановић радник Ђорђевић Јелена ср. школ.
Слободан Ранђић Ђорђевић Вера ср. школа
Ратко Дашић радник Узуновић Душан ст.права
(НМЧ, Збирка микрофилмова, К-3-877)

БР. 54, ПРОТИВ “НЕНАРОДНОГ ШЕСТОЈАНУАРСКОГ РЕЖИМА” - 
ПРОГЛАС НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ, ЈАНУАР 1940.

АКЦИОНИ ОДБОР
НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ
ЧАЧАК       Чачак, јануар 1940. год.

Радикалима Града Чачка и Среза Трнавског

Прође већ десет година од како су шестојануарски државници на леђима 
народним изводили пробе једне ненародне владавине. Десет година њиховог учења 
и пробања, десет година народног понижавања и страдања.

За право човека у духу једнакости, братства и слободе, а противу тираније од 
мрака Радикална Странка је водила борбу неколико деценија. Резултати те успешне 
борбе верно су приказани у уставној и парламентарној владавини Краља Петра I. 
За то време Србија је својим државним уређењем и напредношћу привукла пажњу 
свих народа у Европи, за које је до тада важила као исмејана кнежевина Обреновића. 
С правом се може рећи да је Радикална Странка Краљевине Србије обезбедила 
угледно чланство у заједници Европских држава стварајући од запуштене државе 
Обреновића слободоумно и културно друштво, у модерној држави.

То златно доба Србије, које је у потпуности требало усадити у срце нове 
државе, покушали су шестојануарски режими да замене тиранијом и мраком. 
Уништили су парламентарни ред владавине, отклонили народ од сваког правог 
учешћа у државним пословима, прогласили себе за народног тутора, министарски 
углед срозали на степен режимског слуге, који је имао своју награду за то само у 
томе-што за свој рад није одговарао никоме.

Кроз ово време од 10 година Радикална Странка је на Највишем Месту 
указивала на штетни рад ненародних режима, који убијају здрав народни дух, 
ломе карактере, руше правни и морални поредак, убијају државни углед и споља и 
унутра и коче сваки напредак. Овакав рад срозао је државни углед и поставио је на 
последње место у међународној заједници.

Шестојануарски режим је пред сломом. Он ће иза себе оставити страховите 
последице разорног рада у правном и моралном поретку наше државе. Требаће 
нам много снаге да подигнемо што је порушено.

У раду за стварање правне државе Радикална Странка је у темеље народних 
слобода приносила жртве најбољих чланова својих. Они су умирали на Краљевици 
и Горачићу са вером да приносе жртву на олтар народне слободе која представља 
оличење човека.

Данас када шестојануарски режим ишчезава а иза себе оставља државу 
разривену у правном и моралном погледу, најпотребније је више него икада 
обновити Радикалну странку. Високи интереси државе и друштва позивају нас 
родољубе да своје снаге ставе у службу отаџбини. Народ који државу ствара мора 
да је уређује. Потребно је много напора, много снаге да се подигне културни и 
морални пад нашег човека, утру сви трагови нездраве шестојануарске владавине.

Радикали,

После десетогодишњег искушења народних маса, ступа у живот радикални 
принцип: “власт народу, народ је извор и утока сваке власти”. Државни интереси 
траже од нас учешће у државним пословима. Без народа се држава не ствара, без 
народа се неможе ни уредити. Здрав народни смисао најбољи је путоказ сваком 
поштеном јавном раду.

Радикална Странка у жељи да одговори својим циљевима које је историја 
оправдала, обнавља своје организације. Она сматра за високу дужност да кроз 
начела свога програма послужи друштву и држави, подижући све оно што су 
ненародни режими порушили.

Данас треба окупити све радикалне снаге које осећају да без честитог јавног 
рада нема добре државе ни доброг друштва. Наш програм је јасан. У њему су 
предвиђени сви принципи правилног и паметног функционисања свих државних 
установа, те је омогућен здрав и поштен напредак свих слојева нашег друштва.

Главни Одбор Народне Радикалне Странке сматра да у странку треба 
вратити и све оне наше чланове, који су под притиском прошлих режима морали 
гласати за туђе кандидате и туђе странке. Они нека се зрело размисле и нека знају: 
“Сунце туђег неба неће их гријати као што ово грије...”

Радикали, У Име Бога, скупите се сви сложно под заставу Радикалне Странке, 
коју часно и високо држи Шеф Народне Радикалне Странке Аца М. Станојевић и 
обновите организације у свима местима.
 

 Секретар Претседник акционог одбора
 Жика Вујичић Драг. Лазовић
 трг. адвокат.
    
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-39-11)

БР. 55, КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА ЗЕМЉОРАДНИКА У ПАРМЕНЦУ,
8. ЈАНУАР 1940.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Прима:15-I- 1940. године
Пов. Но. 374/40 године

ПРЕДМЕТ: Извештај о одржаној конференцији
земљорадничке странке у Парменцу

Краљевској банској управи
 Управно одељење II Сарајево

На дан 8. јануара 1940. године одржана је конференција Земљорадничке 
странке у селу Парменцу овога среза у кафани Гвоздена Петровића из Парменца.
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Конференцију је пријавио Јовановић М. Душан зем. из Придворице, а говорници 
су били Вукосављевић Витомир дипломирани правник и претседник општине 
Љубићске, Поповић Ђорђе адвокат из Чачка и пријавилац Јовановић М. Душан.

Јовановић М. Душан отворивши конфернцију у 15 часова, поздравио 
је присутне и одмах предложио Вукосављевић Витомира за претседника ове 
конференције. Пошто је предлог усвојен, Вукосављевић се захвалио присутнима 
на тој части и овом приликом одржао је један кратак говор. У том свом говору 
Вукосављевић је пропагирао идеје земљорадничког покрета, нагласивши да се 
земљорадници морају што пре организовати у земљораднички покрет, пошто 
само кроз тај класни покрет земљорадници могу остварити своје идеје и створити 
основе за свој бољи економски и културни живот. Изнео је затим стање и развијање 
земљорадничког покрета у срезу Љубићском, где он интезивно ради на његовом 
ширењу и тврди, да у том срезу који је некада био чисто демократски и за кога се 
некад веровало да неће никада имати чланове њиховог покрета, данас нема села у 
коме организација земљорадничког покрета није спроведена, а да покрет постоји, 
то је он доказао својим избором за претседника општине. После овога прешао је 
на нову уредбу о трошарини на вино и ракију. Коментаришући ту уредбу рекао је, 
да Краљевска влада није мислила да са овом уредбом погоди произвођаче пошто је 
већина произвођача по ступању на снагу ове уредбе, већ ликвидирала са продајом 
свих својих производа, него је доносећи ову уредбу мислила да опорезује оне 
трговце посреднике који су користећи тешко материјално стање и невољу сељака 
куповали те њихове производе за посве најмању цену, да би затим користећи 
прилике и околности под којима ми сада живимо, продавали те исте производе 
евентуално чак и њиховим произвођачима за скупе паре. Они земљорадници рекао 
је, који те своје производе још нису уновчили истина би и сами претрпели штете 
ако би своје производе сада продали, те их саветује, да то сада неураде, пошто 
постоји нада да ће се та уредба која сада има своје извесне недостаке допунити и 
то тако, да земљорадници после тога неће имати никакве штете приликом продаје 
свакаквих својих производа. После овога даје реч Поповић Ђорђу, адв. овдашњем.

Поповић Ђорђе, пошто је и сам изнео потребу земљорадника да се организује 
земљораднички покрет, објаснио је, да је то класни покрет земљорадника, а уколко 
се у овом покрету виђају и понеки “капуташи” то је ради тога што је том покрету 
могу ући и интелектуални радници, а то наравно ако их по статутима покрета једно 
село кроз своје земљорадничко веће прими. Објаснивши затим какве циљеве има 
земљораднички покрет, тврдио је, да ће земорадници доћи до свог бољег стања 
само кроз њега јер организација покрета била би спроведена тако, да се покрет 
мора бринути о својим члановима. Земљорадници би рекао је, све своје производе 
продавали преко својих задруга, па би чак и стране пиаце тражили [и] продавали 
кроз њих. На тај начин искључиво би били поседници и њихови производи не би 
се продавали у бесцење као што се то сада ради. Исто тако они би и своје животе 
и друге културне потребе набављали код задруге те би са тим и овде искључили 
посреднике и шпекуланте и све своје потребе подмиривали по много јефтинијој 
цени него по којој их сада набављају. Земљораднички покрет рекао је он, мора 
продрети и у српском делу наше државе с обзиром да је земљораднички порет 
ухватио дубоки корен и у хрватском делу наше државе. После овога прешао је на 
нову уредбу о трошарини на вино и ракију. О ово је рекао углавном исто оно, што 
је и његов претходик говорио, само је додао да ће се допуна ове уредбе извршити 
у том смислу, што ће се цене свим производима када их прода земљорадник 
минимизирати, тако да посредник односно трговац неможе те производе 

купити јефтиније од прописане цене, а ако их он не купи по тој цени, купиће те 
производе држава, пошто се сада и алкохол употребљава као потрошно срество 
и као такво потребно је држави. Да би Краљевска влада ипак била обавештена, 
да је са том уредбом погођен за сада више произвођач него трговац предложио је, 
да се донесе резолуција о томе и један примерак исте пошаље Др.Мачеку, а други 
Др.Гавриловићу. Пошто је овај предлог од пристутних усвојен, предложио је, да 
се изврши организација покрета односно сеоских већа у селу, затим се захвалио 
присутнима и завршио своје излагање.

После овога добио је реч пријавилац Јовановић Душан. Он је сам предложио 
списак лица која сачињавају сеоско веће земљорадничког покрета села Парменца 
и упитао присутне дали се слажу са предлогом. Предлог је усвојен и са тим је 
конференција завршена у 16,30 часова.

На овој конференцији која је протекла у највећем реду и миру било је 
присутних око 20 лица.

О предњем је обавештено Министарство
КРАЉЕВСКА Срески начелник
БАНСКА УПРАВА [Жив.] Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 248 Примљено 17. I 40.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-31-2, 3)

БР. 56, ДЕЛАТНОСТ КОМУНИСТА У ЧАЧКУ, ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ
ОД 11. ЈАНУАРА 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Пов. бР.38/40 год.
11. јануара 1940. године
Чачак

Предмет:Појачана активност комуниста
у унутрашњости-извештај

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
Сарајево

Према наређењу Краљевске банске управе Пов. Д.З.Бр. 15/40 године 
начелнику је част поднети извештај у следећем:

У поменутим информацијама Министарству о комунизму и раду комуниста 
које су доставили начелству ради знања и извештаја, поред осталог стоји: “У 
Бачкој у последње време опажа се необично жива акција међу Урсовцима, а више 
међу истакнутим комунистима, и. тд.” док се из даљег излагања информација 
Министарству, одмах затим везује Чачак и њему се говори да је постао главни 
центар њихов. Што значи да је погрешком пера погрешно стављено “У Бачкој” место 
у Чачку, да се тако разуме смисао овога става у информацијама Министарству, јер 
се то јасно види из осталог излагања. Због тога начелство по том ставу и подноси 
овај извештај.

Начелство је у свом извештају Пов. Бр. 1991/39 г. од 3. новембра 1939. год. 
Банској управи, који је извештај захтевало Министарство унутрашњих послова по 
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наредби Банске управе Д.З.Пов. Бр. 4082/39 год. од 21. октоб. 1939. год. изнело стање 
акције комуниста у Чачку, са својим предлогом за даље мере у циљу сузбијања 
комунизма. У овом свом извештају начелство је, некријући ништа, преставило 
једно озбиљно стање о комунистичкој акцији у Чачку, и сузбијању комунизма са 
мерама које су предузете одмах по пријему дужности потписатог. Речено је још 
тад, да је овде организација Урсова стара политичка партија комуниста и да је 
све што је у њој овејани комуниста, да је комунизам јак и да се још подупире од 
интелектуалаца, чији је број приличан, који су затровани комунизмом, који су уз 
раднике; да је тако ово зло још веће. И потврђујући то стање и данас начелство 
зна да је Чачак главни комунистички центар и да у Чачак долазе ради састанка 
и конферисања разна лица комунистички настројена: из Ужица, Краљева, 
Крагујевца, Пожеге, па чак и из Ваљева. Долазе под разним видом и врше састанке 
у кафанама или шетњи. Али начелство све то и контролише да им неда навођење 
ма каквог облика комунистичке пропаганде; да се овим мерама много осећа да 
није данас више оно стање што је било: да је свака акција комуниста заустављена 
а да се комунисти прогањају за сваки облик комунистичке пропаганде. А пази се 
на скупове друштава да се онемогућују у комунистичкој пропаганди, односно да 
се лица која су убачена од комуниста ради роварења, да немогу роварити, да се 
обелодане а и кажњавају. То су мере власти а те мере могу бити и боље, ефикасније, 
кад би се начелству ставило на располагање и срество за ефикаснију службу. Да се 
плаћа човек из комунистичког друштва за услуге, који би био повереник начелства 
или агент како се то може назвати. То је неминовно у овим приликама и то треба 
платити. Он донесе летке и означи лица, он саопшти све разговоре. Он зна за 
скупове и у ком су циљу, он зна све важније функционере, према којима се одмах 
предузимају мере и прате се. Што све укупно представља драгоцену услугу. А такве 
услуге нико неће да чини од људи и немогу то знати људи, који би може бити хтели 
да чине услуге властима из “љубави” и “пажње”. Напослету таквих људи у Чачку 
нема. С ким сам год разговарао о таквој врсти услуга власти, сваки окреће главу. 
Плаши се и боји.

Зато што је Чачак жељезничка раскрсница а и центар комуне са још 
прератним комунистима, начелство је ради праћења разних типова, захтевало и 
једну бесплатну железничку карту за своје људе. Друкчије је интересовање власти 
и људи из места, него власти [и]з замолнице, а још када непознају лице, па је та 
карта срество да може откривати куће састанака у местима: као што су Краљево, 
Крагујевац и Ужице. Нарочито за Београд одакле се доносе стално летци.

И отварање радничке мензе у Чачку, јесте комунистичка делатност, да се јача 
комунизам и да ту буде свратиште пролазним комунистима. Нажалост, комунисти 
су се користили законом о задругама и под фирмом задругара организовали ту 
мензу. Али је начелство нашло да по закону нису пријавили свога пословођу и због 
тога је изречена строга казна.

Приликом отварања ове мензе није ништа готово било. Није било 
свечаности нити говоранције ни са стране ни од овд. радника. На тој свечаности 
био је човек начелства и он тврди да није било никакве свечаности, а јесу били 
уписани чланови ове задруге.

Стоји то, да је уписано свега по Списку код Суда 47 чланова, чија имена има 
начелство. Није уписано 150 лица. У мензи је храна дневна око 7 динара.

Састанци у мензи нису могући, јер нема просторија а чланови радници седе на 
столицама кад дођу на ручак и вечеру. Разговор воде и без сумње су левичари. Тајне 
састанке немогу држати нити би они то покушавали и бојазни да се не открију.

О отварању мензе начелство је поднело овај извештај Банској управи под 
Пов.Бр.2133/39 г. од 25. новем. пр. године.

Никакве везе није имало отварање мензе са заказаним збором комуниста, који 
је збор заказан 10. децембра тек. год. а менза је отворена 3. децембра прошле године.

О овом заказаном а неодржаном збору, јер га је начелство одмах по 
поднетим молбама у два маха забранило, начелство је поднело извештај, да је збор 
заказан и мољен од Александра Ћурчића, адвоката овд. вође овд. комуниста, и да 
су означени говорници комунисти и познати комунисти из разних крајева земље. 
Зато што је Чачак важно комунистичко место, поред забране начелства, о којој је 
одмах обавештен Ћурчић, сви означени говорници за овај збор ипак су дошли да 
код овд. света направе утисак свој, а нарочито код комуниста. Због њих окупила је 
се и друга маса која је била [..................]46 у кафани где је требао бити одржан збор, 
да је било скупљено око 200 лица. Хтело је се да се збор и поред забране начелства 
одржи, али интервенцијом органа начелства, збор је распуштен и маса растурена. 
Како је у овај дан и час већ одржавана конференција радикала у оближњем од 
хотела, где су комунисти хтели одржати збор, хотелу, па су зато још у оној маси 
почели одлазити хотелу где је се одржавала конференција радикала. У тој гужви 
неки су од радника понели једно бело платно, са натписом: “Живела слобода радног 
народа”. За овим су падали поклици: “Живео радни народ. Доле банкари. Слободу 
треба отети. Живео Стаљин”. Овако су упали у хотел и после одржаног говора г. 
Анте Радојевића на конференцији радикала, даљи ток збора готову су омели. Јачом 
интервенцијом органа власти ова група комуниста разбијена је. За овим је настало 
хватање изгредника и свима је изречена строга казна. Овде су комунисти хтели да 
изазову покрет маса за изгреде већег обима, али су још у почетку осујећени.

Нису падали поклици: “Доле влада. Доле Цветковић и Мачек”. Као што није 
тачно да је начелство у последњи час забранило овај збор, јер је збор забрањен 
одмах по поднетој молби од стране Ћурчића.

Опште стање комунизма на територији Среза трнавског, може се посматрати 
тако, да су комунисти успели да у граду створе своје организације како међу 
радничким елементима тако и код интелектуалаца, да је комунизам јак у граду 
Чачку, да би се могао ширити и по селима због тога што има радника сељака у граду 
који су затровани комунисти, да комунизам шире и бушкају по селима. И да је град 
Чачак по својим везама још у предратном комунизму чије су вође биле родом из 
Чачка, обележен и означен као носилац тих идеја за околна места и центре. Због 
чека акција власти на сузбијању мора бити удвостручена и строга. Тако се и ради и 
по знацима који се осећају и дозвољавају да се мисли, комунизам се може сузбијати 
и он се сузбија да се то већ чак и осећа.

Мере интернирања комуниста биће ефикасна, када се са овом мером 
предузму и друге мере, нарочито кад се интернирањем погоде лица која у ствари 
треба интернирати, што треба оставити процени начелства. Не треба интернирати 
већи број лица, јет то неби било згодно и те мере произвеле би супротно дејство. 
Али овако интернирати по неки пут лица мање крива и важна, било би за дејство 
свађе и расула међу њима самима, што је препоручљиво. Па ћу ја тако за 1-2 лица 
и радити.

Када се примене мере интернирања над лицима која у ствари воде и јачају 
комунизам, биће разбија не само лица настројених комунизмом, но и организација, 
па ће мање важни водећи попустити у својој акцији кад над њима буду строге 

46 Текст је оштећен и није у потпуности читљив
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мере опрезности и казне за све иступе и облике. То је мера коју треба осетљиво и 
опрезно припремити и примењивати и тако ће бити успеха.

За овом мером и акцијом власти треба пожурити све мере предострожности 
и забране, да се недозвољава ништа што би личило на облике ширења комунизма, 
да то осете сви а не само радници-комунисти, да се изричу казне и брзо извршују.

Комунизам се може сузбити и са успехом, јер комунизам не шири сиротиња 
која је у беди. Комунизам шире и на истом раде лица за која се може рећи да су 
задовољна и да могу бити задовољна. А то су већином радници који воде раднике 
и имају за себе доста, студенти који су већином осигурани да могу несметано 
своје студије вршити, адвокати који имају хлеба и пара, и други чиновници и 
службеници који тако исто имају и сити су. Док права голотиња ћути и задовољава 
се готово са ничим и ако неки пут нема дневно ни леба за себе.

Начелство је препоручило мере које треба специјално за Чачак имати, да је 
Банској управи сугерирало. Треба имати новца за плаћање повереника из редова 
радника, који ће обавештавати начелство о свему шта се догађа у редовима радника 
и рада у радничким организацијама. Овакви извештаји су једино мерило за рад 
власти и њене акције: како према коме од ових функционера треба поступати 
и на њега мотрити. Тај човек мора бити васпитан да може све посматрати и то 
рећи, а поверљив и одан бити. То се неможе наћи без пара, без неке месечне 
награде, коју треба дати. Друге људе са стране у том смислу не могу се наћи и они 
су најмање вешти да такве податке прикупе, кад радници ћуте о свему што раде. 
Тако специјалне послове сузбијања комунизма и праћења лица која се одавде 
удаљују или долазе, треба имати једну бесплатну жељезничку карту; јер је Чачак 
жељезнички чвор и скуп разноврсних путника и комуниста, које треба усваком 
случају пратити и знати кретање. Обавештавати друге власти о случајевима за које 
се интересује начелство, нема своје јаче интересовање код тих власти, кад се узме 
околност да су та лица тамо непозната, без обзира на лични опис. Када се дода да 
су та лица пуна лажних исправа и кад обично и нема агената за праћење као што 
их ни ово начелство нема.

КРАЉЕВСКА Срески Начелник
БАНСКА УПРАВА Жив. Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 894 примљено 15. II 1940.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, У-16, 17)
 

БР. 57, КОМУНИСТИ ПРОТИВ СРПСКОГ ХЕГЕМОНИЗМА-ИЗВЕШТАЈ 
ПОЛИЦИЈЕ О ЛЕЦИМА, 21. ЈАНУАР 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов.БР. 140/40. год.
21. јануара 1940. године
ЧАЧАК
Предмет: Убацивање и доношење комунистичких летака у Чачак

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО

Начелству је част о следећем известити и послати по три примерка 
пронађених летака:

Начелство је пронашло летке, летак под насловом “РАДНИ НАРОДЕ” у 62 
комада, и летак под насловом: “НАРОДЕ” у дванајест комада. Што значи да је у 
Чачку донесен већи број ових летака и да је тај број растурен и сакривен.

Из летка под насловом: “РАДНИ НАРОДЕ” са потписом: “Учесници: 
четрнајестог децембра”, кога су издали сигурно студенти комунисти из Београда, 
где је летак рађен и вађен на шапирографу, децембра месеца прошле године, 
очигледно је, да студенти комунисти удружени са радницима комунистима, траже 
и изазивају покрете маса, јер се то види из садржине летка. У овом летку се износе 
догађаји сукоба студената и радника са органима власти, а ти се догађаји у летку 
препричавају на начин комунистички, да у масама изазивају незадовољства и 
сажаљење маса, као да је власт крива за те догађаје и да се власт осуди за изнете 
смртне случајеве, а не они који су изазвали сукобе и створили то крвопролиће. У 
том летку се позива Српски Народ, да устане и пође у борбу за слободу. У борбу 
за слободу радног народа и његовог организовања. У борбу за слободу угњетених 
народа. Да се радници збију у своје редове у борби за боље животне услове, противу 
скупоће и беспослице. Сељаци, да се повежу чврсто са радницима у градовима у 
борби за општа права, за укидање порезе за средњи и сиромашни сељачки сталеж, 
за брисање дугова, за јефтине кредите, за поделу сиромашним сељанима земље 
оних којима је то споредан приход, против кулучења, за повратак мобилисаних 
војника својим кућама, за њихове њиве и у њихове породице које грцају у беди.

Хрватски народ се позива и ставља му се до знања да је др. Мачек обећао 
слободу и њему и српском народу. Влада у којој он седи пуцала је на српске раднике, 
једине и најуспешније савезнике за Хрватску потпуну националну слободу и бољи 
живот. Па хрватски народ да крене у заједничку борбу.

Словеначки народ, позива се да подупре борбу српског радног народа 
против крупне великосрпске господе и Корошчевих издајица словенског народа. У 
заједничкој борби против заједничког непријатеља.

Македонски и црногорски народ, обавештавају да српски радни народ 
подупире њину борбу за потпуну националну слободу. Борба српског народа да је 
и за њихову ствар. Да се здруже у овој борби за своју националну слободу и бољи 
живот у миру.

Народи Војводине и Босне, позивају се у борбу за њина права за демократ-
скије народне аутономије, заједно са српским радним народом да учине крај 
политичким угњетавањима, израбљивањима и ратним припремама.

Радне жене, мајке и сестре и кћери. Позивају се у борбу против ропства жене 
и светог материнског права, за животе својих малих-неодвојиве од борбе радног 
народа. Да непате ћутке и да устану заједно са радним народом противу оних који 
бацају у беду жену и децу, а њине миле да баце у ратни пожар.

ОМЛАДИНУ позива у борбу са радним народом. Јер да је борба омладине 
за бољи живот за образовање, против спремања ратне кланице која би прогутала 
животе омладине за туђе интересе-заједничка борба радног народа.

Ситне трговце и занатлије позива у борбу са радницима. Да се ради о њиховој 
борби противу трустова и крупних лифераната, фабриката и шпекуланата.

СЕЉАКЕ. Позивају у борбу и да остваре савез са радницима. Јер се и сељаци 
пљачкају и бацају у беду од истих који пљачкају и раднике у граду. У борбу за 
земљу против намета и зеленашких дугова, против давања сељачких производа 
пљачкашким посредницима, да су сељачки савезници радницима у граду. Стављају 
сељаку на знање, да се сељак држи у ропству и беди и да га баце у рат за рачун 
крупне господе. Да недају да опусте поља и њиве сељачке.
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Другови и радници. Да се збију чврсто у своје редове пролетерске. Да се 
удруже са осталим радним људима града и села који пате исте патње. У борби за 
слободу штрајка и организовања. За боље наднице и боље услове живот[а].

А на завршетку овог летка, у борбу позива сав радни свет града и села, 
против скупоће, пљачке и угњетавања народа Југославије. У борбу против ратних 
хушкача, за савез са Совјетским савезом, јединим браниоцем мира и потпором 
радних маса у њиховој борби.

Из летка под насловом: “НАРОДЕ” са потписом “Уједињена Студентска 
Омладина” који је рађен на шапилографу у Београду, дана 16 децем 1939 г. чија 
је садржина комунистичких парола, такође је очигледно да студенти комунисти 
позивају масе на покрет против садањег стања у земљи. Они свој студентски 
став стално подвлаче као став немог права за бољи живот и против рата а никад 
неговоре прави циљ своје борбе.

На оба летка са садржинама у оба летка, комунисти за масе подешавају своје 
пароле и са тако подешеним паролама они позивају масе у борбу, што је веома 
опасно за правни поредак и мир у земљи. Види се, они свој став подвлаче у све 
наивним обландама и осетљиво за сваког наричу “да му је право за бољи живот 
угрожено и да су они који се боре и своје и за туђе право”.

Треба пожурити са применом измена и допуна Закона о заштити јавне 
безбедности и поретка у држави: да се одмах интернирају они комунисти који су 
опасни за ред и поредак у појединим местима. А те би мере биле ефикасне да им 
се разбуцају штабови. Они се кураже између себе, да баш због ових мера треба 
да су куражнији и борбенији, али се та кураж не види. Јер се већ почело стукање 
и повлачење комуниста од како је ова измена закона изашла, само не треба 
дуже чекати са применом, да то неби утицало повољно за даљи и борбенији рад 
комуниста који [се] још држе а од тога неће ништа бити.

Начелство и даље својим агилним радом чини све што је у моћи, да применом 
закон. прописа сузбије комунистичку делатност на територији Среза, да се ове мере 
у масама осећају. Да начелство предузима све мере да се обавештајна служба до краја 
употпуни, да би на тај начин начелство било упознато са радом овд. комунистичких 
организација и све њене делатности са примањем комунистичког материјала.

Опет подвлачим, што је показао и овај случај проналаска ових летака у овом 
броју, да је потребно извесне тајне раденике из радничких редова плаћати, односно 
частити извесним бакшишом за контакт са начелством, па моли да овај срез као 
изузетан због већег броја комуниста, добије на поверљиву службу бар извесну 
суму новца ради утрошка на ову сврху. Молим да ми се верује да је ово потребно 
и да ће се новац највероватније трошити. Овакав извештај са лецима достављен 
Министарству.

КРАЉЕВСКА  Срески начелник
БАНСКА УПРАВА Жив.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 379 Примљено 24. I. 1940.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-23-11-14)

БР. 58, ГОДИШЊИ ПОМЕН ДРАГИШИ МИШОВИЋУ-ПОЛИТИЧКИ 
ГОВОРИ НА ГРОБУ, 21. ЈАНУАР 1940.

Рађено 21. јануара 1940. год. у канцеларији
начелника среза трнавског у Чачку.

Среском начелнику
О в д е

 
У вези вашег усменог наређења били смо данас присутни годишњем 

парастосу Др.Мишовића на овдашњем гробљу. Исти је почео у 11.10 часова. 
Присутних парастосу било је око 120 лица, већином овдашњег радништва. Након 
довршеног чинодејствовања од стране свештеника Гојка Ђукнића почели су 
говори.

Први је говорио Карајичић Недељко, радник из Чачка са станом у Кн. 
Милошевој улици. Обративши се присутнима са “другови и другарице” именовани 
[је] евоцирао успомене на пок. Др.Мишовића говорећи о покојнику као о познатом 
борцу за слободу и права радног народа. Између осталог говорник је нагласио да 
је Др.Мишовић погинуо од злочиначке руке. Данашње стање приказива као једно 
насиље које врше садањи властодршци на “грбачи радног народа”. Излазак из овог 
положаја види у организовању јаког савеза радника и сељака, који би могао да се 
одупре својим угњетачима. Апелује и позива присутне да се такав савез организује 
и сврстају у његове редове. Надаље спомиње догађаје од 14. децембра пр. године 
у Београду и исте приказује као проливање крви радног народа и студената од 
стране ненародног режима. Ненародност режима види и у вршењу интернирања 
представника радног народа и омладине по директивама из Загреба и сматра 
да Загреб преузима ранију улогу Београда. Споразум Цветковић-Мачек сматра 
као споразум хрватских и српских угњетача радног народа и сматра да је такав 
поредак неиздржив. Сматра да садања влада гура свесно омладину у рат и веже 
се за Француску и Енглеску, које назива ратним хушкачима и за које сматра да 
воде империјалистички рат. Даље приказује рат Финске са Совјетским Савезом 
као рат народа Финског у савезу са Совјетском Русијом противу владе финских 
капиталиста и угњетача Финског народа. На крају говора позива присутне да без 
икаквог колебања наставе борбу коју је водио и пок. Мишовић и да се свим силама 
заложе за савез са Сов. Русијом, за мир, за брисање зеленашких дугова, за обарање 
скупоће и за борбу са беспослицом.

У току његовог говора потписати, сматрајући да овај говор далеко прелази 
границе једног посмртног говора и има чисто политичко екстремно левичарско 
обележје, а има и индиректног позивања присутних за обарање постојећег стања 
и поретка, двапут одлучно захтевали [су] да са говором сместа престане. Међутим 
говорник је запитао присутне да ли ће говор продужити, на што је добио одобрење 
масе у поклицима “не слушај их, продужи само, нека бележе шта говориш” и 
након тога говор је продужио. По завршеном говору Карајичића говорио је Дудић 
Драгојло радник из Каменице среза ваљевског (за његово идентификовање ми смо 
одмах предузели мере) који је поздравио присутне у име радника и интелектуалаца 
Ваљева, одакле он долази да присуствује годишњем помену Др.Мишовићу и носи 
њихове поздраве присутним. Кратко се осврнувши на личност Др.Мишовића 
нагласио је да [је] именовани био прави борац за правду и слободу и нарочито 
се залагао за право радног народа.”Погрешно је мислити, каже даље говорник, да 
смрт Мишовића застрашива радни народ у његовој борби за своја права”, борба је 
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настављена и води се огорчено ради победе правде над неправдом и слободе над 
насиљем, а која победа сматра да већ није далеко. Ту борбу продужио и даље каже 
даље говорник по угледу на пок. Др.Мишовића чија је слава као народног борца 
прешла преко граница Чачка.

Трећи говорник био је_____________47 који је говорио у име омладине. Он 
каже да је пок. Мишовић био борац, а уједно и учитељ омладине пуне полета и 
идеала и да његовом смрћу и поред великог губитка омладина и даље наставља 
борбу за правду и слободу као и за права ситног човека. Позива присутне да 
продуже дела Др.Мишовића и да без страха и са самопоуздањем наставе рад на 
извојевању слободе.

Говори након парастоса завршени су нешто касније од 12 часова и присутни 
у мањим групицама и појединачно разишли су се у потпуном миру и реду својим 
кућама.

Од присутних између родбине и осталих запазили смо следећа лица: 
Томић Момира кројачког радника, Михаиловић Драга, абаџију, Ђорђевић Славка, 
берберина, Симовић Михаила, студента права из Бањице, Јоловић Јована, столара, 
Рабреновић Радула, абаџију, Кривокућу Божику, жену кафеџије Пајић Војислава 
(осуђиваног за комунистичку делатност) Павловић Милицу, Рогојевић Милицу, 
обе студен. Раду кројачицу са станом у “Војводе Степе” бр. 6 од чиновника - Бенић 
из Дирекције Шума и Стокић Љубиша (са женом) судију окружног суда у Чачку.

Из одржаних говора могла се лако запазити одлука комуниста и њихових 
следбеника и симпатизера да свом жестином наставе и даље борбу са постојећим 
поретком, искоришћавајући при томе и такве скупове као што су и парастоси, 
а уједно и њихову веру у победу њихових идеја усред ратних прилика у Европи 
и целом свету. Нарочито се има подвући чињеница присуствовање парастосу 
Стокића Љубише активног судије Окружног суда у Чачку, што је свакако охрабрило 
присутне, а нарочито самог говорника у његовој одлучности да продужи говор 
након његове забране од наше стране, јер г. Стокић није напустио након тога 
парастос, односно гробље, а што су учинили Бенић и неколицина присутних.

21-I-1940. год. Учтиви:
 Фесенко Димитрије, срес. подначелник
 Драг. Поповић, пристав, с.р.

Да је овај препис веран своме оригиналу за службену употребу тврди:

 Сравнили: По наредби Среског начелника
 Мих.Милосављевић с.р. подначелник
 [нечитко]  
 

Да је препис веран овереном препису оригинала тврди:

Сарајево, 3. септембра 1940. г. Начелник управног одељења
 Рад. [нечитко]

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-27-3, 4)

БР. 59, ПОЛИЦИЈСКА ПРИЈАВА ПРОТИВ КОМУНИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
МОМЧИЛА РАДОСАВЉЕВИЋА У ЈАНУАРУ И ФЕБРУАРУ 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Бр. 17248
2-IX- 1940. год.
-ЧАЧАК

Предмет: Радосављевић Момчило, студент
из Чачка и друг-осумњичени злочина чл. 1
за. о заштити јавне безбедности у држави

ДРЖАВНОМ ТУЖИОЦУ
 ПРИ ДРЖАВНОМ СУДУ ЗА ЗАШТИТУ ДРЖАВЕ БЕОГРАД

У вези овдашњег извештаја од 15. фебруара 1940. год. Бр. 2922/40 овом 
среском начелству част је Наслову доставити следећу пријаву:

I Против Радосављевић Момчича, сина Душана и Косаре рођ. Пајић, званог 
“Моле” рођеног 4. јула 1910. год. у селу Слатини, овог среза, вере српско православне, 
не жењена, по занимању студента права, настањеног у Чачку судски не кажњаваног.

а/ради тога што је дана 19 јануара 1940 год. по граду Чачку растурао летке, 
који носе наслов “на годишњицу смрти доктора Драгише Мишовића”, са којима се 
напада постојећи политички поредак у земљи и са којима се иде на то да се створи 
убеђење код других како данашње политичко уређење у Држави треба променити 
и насиљем.

Он је истог дана после подне пред кафаном “Јелица” у Чачку док је био у 
друштву са Вилимановић Момчилом, студентом права из Чачка дао Чворовић 
Александру, кројачком раднику из Чачка, један свежањ оваквих летака с тим да то 
растури међу народом.

Саслушан Чворовић по овоме изјавио је дана 17. фебруара т.г. следеће:
“На Богојављење после подне дошао сам у Чачак око 5 сати после подне скупа 

са Чаловић Милошем и Јовановић Милутином и када смо дошли до кафане “Јелица” 
изашла су два студента, од којих једног знам по имену “Моло” за којег сам чуо да је 
радио у заводу “Чачак”, док другог не познајем, а обојицу бих могао познати да их 
видим. ”Моле” који је мене познавао раније из виђења, када ме је угледао, рекао ми 
је пруживши ми један пакетић замотан у папиру, да то раздам. Она двојица, који 
су били са мном, затражили су да виде шта је и ја сам им дао по један комад летка: 
“на годишњицу смрти доктора Драгише Мишовића”. Како је већ био мрак, то они те 
летке нису ни читали, већ су их ставили у џеп, а ја сам оно ресто, могло је бити око 
25 до 30 комада раздао, а код мене је остало још око три комада које сам још исте 
вечери бацио. Летке које сам делио, делио сам непознатим сељацима”.

Чворовић је своје наводе потврдио и на саслушању од 31. августа т.г. пошто 
му је Радосављевић Момчило, звани “Моле” показан. Пре тога суочен дана 20. јула 
т.г. са Вилимановић Момчилом, након чега је Вилимановић и сам признао да је на 
Богојављење после подне био у друштву са Радосављевић Момчилом.

Наводе Чворовића потврдили су саслушани сведоци Чаловић Милош и 
Јовановић Милутин.

Саслушани осумњичени Радосављевић Момчило не признаје дело и наводи:
“Верујем да ми се поменуте ствари импутирају, ради тога што сам неколико 

пута кажњаван од стране полицијских власти за иступе на зборовима и што сам 
увек третиран као присталица марксистичке идеологије, што и јесам”.

47 Састављач документа је оставио непопуњен простор за име говорника, које никад није 
уписано
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Доказ: Један примерак летка “На годишњицу смрти доктора Драгише 
Мишовића”, саслушање Чворовић Александра од 17-II- и 31-VIII-т.г., записник 
о суочавању Чворовић Милутина и записници саслушања Чаловић Милоша и 
Јовановић Милутина и записници саслушања Радосављевић Момчила од 25-VIII-т.г.

б/Ради тога што је исти Радосављевић Момчило дана 2. фебруара 1940. год. 
после подне растурао по граду Чачку брошуру Слободана Србиновића “Рат или 
мир”, са којом се иде на то да се изазове класна мржња и да се отвори убеђење код 
других како постојећи политички и социјални поредак у Држави треба променити 
па и насиљем.

Саслушан као сведок Васовић Благоје, писар из Чачка изјавио је дана 3. 
фебруара т.г. следеће:

“Јучер после подне око 3 часа испред кафане Стојић Вука у Чачку у улици 
цара Лазара стајали су Момчило, презиме му не знам, који је радио у Вој. Тех. 
Заводу као писар и још један са њиме, мало виши од њега, црномањаст у лицу. Када 
сам ја наишао поред њих у то доба, Момчило, којег раније познајем је код мене 
пазарио, рекао ми је: “Ево ти ова књижица ако хоћех да је прочиташ”, при томе 
незнам тачно, да ли ми је Момчило или онај други пружио књижицу, која носи 
наслов “Рат или мир”. Ја сам ту књижицу узео и продужио својим путем, а када сам 
код дућана Бранка Лазовића видео шта у тој књижици пише и то самим словима ја 
сам је одмах бацио”.

Саслушан као сведок Косовац Алекса, градски стражар из Чачка изјавио је 
дана 3. фебруара т.г. следеће:

“Дана 2. фебруара т.г. био сам у служби у Цара Лазара улици и имао сам 
дужност да прегледам признанице о наплаћеној пијачарини. Око три сата 
приметио сам на улици мало даље од кафане Стојић Вука како стоје сами, Момчило 
Вилимановић и Момчило Радосављевић, које лично познајем. Они су стајали и 
када би који сељак наишао, приметио сам да му они дају нешто. Тако сам видео 
када су неки папир дали Богићевић Тодору из Јежевице, а видео сам када су неки 
папир дали и још једном сељаку. Неке сељаке сам и питао шта су то добили, али ми 
[ни] један од њих није хтео казати. Видео сам када су ова двојица дали исти такав 
папир какав су и сељацима давали, Васовић Благоју, те сам пошао за њиме и када је 
он тај папир бацио у страну подигао сам га и видео сам да је то књижица која носи 
наслов: “Рат или мир”.

Косовац је дана 6. фебруара суочен са Вилимановић Момчилом те у њему 
није препознао лице, које је са Радосављевићем било дана 2. фебруара у улици Цара 
Лазара. Исто тако уочен са Вилимановићем и Васовић Благоје дана 20. јула те ни у 
он у њему није препознао лице које је са Радосављевићем било дана 2. фебруара т.г. 
у улици Цара Лазара.

Саслушан сведок Богићевић С. Тодор, земљорадник из Јежевице изјавио је 
да му је дана 2. фебруара један непознати господин после подне дао књижицу, која 
носи наслов: “Рат или мир”. Навео је да је тада био у близини и градски стражар 
Косовац Алекса.

Косовац је суочен дана 25. августа т.г. са Радосављевић Момчилом и у њему 
је препозано лице које је дана 2. фебруара т.г. делило брошуре под насловом: “Рат 
или мир”. Суочен је дана 25. августа т.г. Радосављевић са Васовић Благојем те је и 
Васовић у њему препознао лице које му је понудило дана 2. фебруара т.г. брошуру: 
“Рат или мир”.

Осумњичени Радосављевић ништа не признаје:
Доказ: Један примерак брошуре: “Рат или мир”, салушање Васовић Благоја од 3-II-

т.г., саслушање Косовац Алексе од 3-II-т.г., записник о суочењу Вилимановића са 
Косовцем, од 6-II-т.г., записник о суочењу Вилимановића и Васовића од 20-VII-
т.г., записник о саслушању Богићевић С. Тодора од 5-II-т.г., записник о суочењу 
Радосављевић и Косовца од 25-VIII-т.г., и записник о суочењу Радосављевића и 
Васовића од 28- VIII-1940 год.
II.Против Чворовић Александра, сина Обрада и Даринке рођ. Гобељић, рођеног 
1922 год. у Јездини, овог среза, вере српско православне, не жењеног, по занимању 
кројачког радника, настањеног у Придворици општине Паковраће, овог среза, 
судски не кажњаваног.-

Ради тога што је дана 19. јануара т.г. по граду Чачку растурао међу сељаке летке, 
који носе наслов: “На годишњицу смрти доктора Драгише Мишовића”, са којима се 
напада постојећи политички поредак и са којима се иде да се створи убеђење код 
других како постојећи политички поредак у Држави треба променити насиљем.

Чворовић у целости дело признаје.
Доказ: Саслушање Чворовића од 17-II-т.г., и од 31-VIII-т.г. те саслушање 

Чаловић Милоша и Јовановић Милутина.
Како Радосављевић и Чворовић су темељито сумњиви злочина из чл. 1 тач. 

1 зак. о з.ј.б. и п. у Држави, а како се осим тога Радосављевић и крио то су исти 
темељем чл. 29,30,36,37,38 зак. о држ. суду чл. 119 у вези чл. 113 зак. о крив. суд. 
поступку задржани у притвору, то достављајући предње скупа са прикупљеним 
иследним материјалом, молим да се против њих поступи по закону.
 Замењује
 Среског начелника
 подначелник
 М.Франић, с.р.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов.Бр. 2587
26. децембра 1940. год.
-Чачак-

Предмет: Радосављевић Момчило, студент
из Чачка и друг-осумњичени злочина чл. 1
за. о заштити јав. без.и пор. у држави

На Пов.Д.З.број: 4268/40

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
 УПРАВНОМ ОДЕЛЕЊУ II САРАЈЕВО

Према извештају окружног суда у Чачку од 23 децембра т.г. К.З.П. број: 
771/40 кривични поступак по горњем предмету није још окончан, јер суд води још 
изводе које ће у најкраћем времену довршити.

С молбом на знање.

КРАЉЕВСКА Срески начелник
БАНСКА УПРАВА Жив.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 6052 Примљено 28. XII 1940.
(ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 106)
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 БР. 60, РАДНИЧКИ ИЛИ СТАЉИНИСТИЧКИ ИДЕАЛИ. ПОДЕЛА 
СИНДИКАТА У ЧАЧКУ ПО ПИТАЊУ ПОМОЋИ НАПАДНУТОЈ ФИНСКОЈ, 

ФЕБРУАР-МАРТ 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 226/40 г.
1. фебруара 1940. године
ЧАЧАК

Предмет: Извештај да је овд. 
Раднички Синдикат добио налог 
од Централе да купе добровољне 
прилоге за Финску.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
САРАЈЕВО

Начелству је част обавестити Банску управу о следећем:
Повереник ме је известио, да је овд. Раднички Синдикат добио Стр. 

Поверљиво, Наредбу, заједно са списковима, да се код овд. радника купи прилог 
за Финску. Повереник зна и чује да је због тога међу радницима настао расцеп 
да изврше ту наредбу Централе из Београда, која је ову наредбу и дала. Д [........]48 
ово радници држе у тајности. По овоме што се зна на купљење прилога пристају 
радници оријентисани више као социјалисти, а не пристају радници оријентисани 
као комунисти.

Одакле је потекла наредба за прикупљање прилога за Финску, нисам 
могао тачно сазнати али по тврђењу неких радника, та наредба је дошла од 
Међународног радничког Синдиката преко централе Урса у Београду, и да су ту 
наредбу прихватили Социјалисти из централе у Београду, који су овај налог и овде 
Радничком синдикату послали.

Ово је сад ново и тај преокрет код Радника незнам како се може тумачити.
Прикупљање прилога није почето.
Молим да се извиди да ли и код других Радничких синдиката има наредба за 

прикупљање прилога за Финску и како се то сад у овим приликама разуме: као и за 
наредбу шта треба у овом случају радити ако почну са прикупљањем прилога. До 
наредбе банске управе ја ћу забранити купљење прилога јавно и тајно.
 Срески Начелник
 Жив.Томић

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ
УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ
Пов. Број: 1135/40
18. фебруара 1940. год.
У САРАЈЕВУ

Предмет: Прикупљање добровољних 
прилога за Финску, извештај.-

 Краљевској банској управи II Сарајево

У вези расписа Краљ. банске управе Пов.Д.З.бр. 601/40 од 7. фебруара 
1940 год. част ми је известити да се на територији града Сарајева није приметило 

купљење прилога за Финску међу радничким редовима а нити је дошла каква 
окружница од централе УРССЈ-из Београда, сем што је изашла нотица у листу 
“Радничке новине” бр. 5 од 2 фебруара 1940 год. на страни 1, која гласи:

“Синдикална интернационала се солидарише са Финском.-Централа 
УРССЈ. добила је од Међународног синдикалног савеза писмо у коме се изјављује 
солидарност са Финским народом и упућује апел за хитну помоћ Финским 
радницима. У писму се каже:

“Управни одбор Међународног синдикалног савеза на својој седници 11-
12 јануара у Паризу изјављује Финском народу најпотпуније симпатије и највећу 
солидарност. Фински народ брани своју независност и слободу на начин који 
изазива дивљење целог цивилизованог света. Јуначки Фински народ се бори против 
једне несразмерно многобројне армије коју је Стаљин послао да би том малом 
народу одузела право на самопредељење и да би га империјалистички поробила.

Међународни синдикални савез позива хитно све организације које су у 
његовом саставу, да храбром Финском народу свима расположивим средствима 
притекне у помоћ. Није важно само то да се друговима у Финској пружи најхитнија 
и највиша могућа помоћ, него и Владе својих земаља треба потсетити да и оне са 
своје стране испуне обавезе према Финској у вези са одлукама недавно одржане 
скупштине Друштва народа.

О предњем-се извештавају Обласни одбори УРССЈ и све организације у 
саставу УРССЈ.-Председништво УРССЈ.”

О предњем извештава Краљ. банска Управа с тим да ће се и у будуће обратити 
пажња и у случају да се што примети поступиће се према распису Краљевске банске 
Управе Строго Пов. Бр. 49/40, а и наслов ће се благовремено известити.-

КРАЉЕВСКА Управник полиције,
БАНСКА УПРАВА [нечитко]
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 982 Примљено 20. II 40.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 374/40 године
5. марта 1940. године
Чачак.

Предмет: Прикупљање добровољних прилога за Финску, извештај.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
Сарајево

Према наредби Краљевске банске управе Пов. Д.З.Бр. 601 начелству је част 
у вези извештаја начелства од 1-II-1940. г. Пов.Бр. 226/40 год. поднети следећи 
иозвештај:

Проверио сам да је дошла наредба из организације Урса у Београду, т.ј. 
Централе Урсове, да се од радника у Чачку прикупи добровољни прилог за Финску. 
Али да по тој наредби овд. Синдикат није хтео прикупљати прилоге. И до данас 
ни пет пара није прикупљено нити послато. Разлог овоме, јесте што овд. радници 
комунисти не желе да помогну Финце противу Совјета, а на овоме су радили 48 Текст је оштећен и није у потпуности читљив
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овд. студенти комунисти да су у томе успели. Иначе је био расположен један број 
радника да прикупе прилоге и пошаљу Финској, у име радничке солидарности.

КРАЉЕВСКА Срески Начелник
БАНСКА УПРАВА Жив.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 1298 Примљено 8. III/40
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-39-13; III-40-23, 24; К-6-1593; ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 40)

БР. 61, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА О УНУТРАШЊОЈ СИТУАЦИЈИ
У ДРЖАВИ, 1. ФЕБРУАР 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 6. II 1940.
Пов. 328
 Краљевској банској управи II. Управном одељењу Сарајево

У вези акта овог начелства бр. 1851 од 1. II. 1940. године, част ми је поднети 
следећи извештај:

Пријављеној конференцији присуствовало је 370 делегата из осам срезова 
бившег и по пројекту изборне уредбе и будућег изборног округа чачанског.

Као делегат Главног одбора бив. демократске странке, конференцију је 
отворио Сокић Манојло из Београда, који је присутне поздравио у име г. Љубе 
Давидовића и који је предложио да се изабере часништво збора. По предлогу 
Др. Ђуре Ђуровића из Љубића изабран је за председник саме конференције сам 
Сокић.

Сокић се захвалио на избору и предлаже да се упути поздравни телеграм 
г.Љуби Давидовићу у којем демократи старог и новог изборног округа чачанског 
из осам срезова са данашње конференције поздрављају свог вођу са најлепшим 
жељама у успех и пуну победу демократске ствари. Након што је овај предлог, 
уз поклике г.Давидовићу примљен, Сокић наглашава да ова конференција има 
карактер организационе конференције, на којој ће се претресати унутарње и 
поверљиве ствари око организовања саме странке, те је позвао, да сви они који 
нису присташе странке, напусте салу. После овог он је прешао на излагање неких 
одредаба из пројекта изборне уредбе, при чему је нагласио да министри Срби, 
који су у Влади, нису водили рачуна о чисто српским интересима тиме што су 
дозволили, да се поједини срезови са чисто српском већином, припоје окрузима 
у којима имају већину Хрвати и Муслимани и на тај су начин у пројекту уредбе 
фаворизовани други а не Срби. Критикује исту уредбу која предвиђа кратке рокове 
за састав и предају кандидатских листа, те с обзиром на то, као и на околност што 
би Влада могла сваког часа да распише изборе, позива присутне да пораде на 
томе да се демократска странка тиме пре организује. Наводи да је у договору са 
пријатељима, пре саме конференције, изабран за сваки срез акциони одбор, којем 
је одбору дужност да проведе месне и среске организације и да изабере делегате 
за окружну конференцију на којој би се могли у случају расписа избора изабрати 
посланички кандидати. За случај да тај посао око организације неби био готов 
пре расписа избора, наглашава те исте изабране делегате, који присуствују овој 

конференцији, за пуноправне представнике, који ће моћи бирати посланичке 
кандидате на окружној конференцији.

Разлаже у кратко шта демократска странка хоће и наводи:
Тражимо поштен и равноправан изборни закон, јер по по пројекту изборне 

уредбе Срби као нација губе 27 народних посланика. Тражимо политичке законе 
да се не управља народом путем декрета.

Тражимо да се ограничи оно што се зове земља Србинова и то пре избора, 
чиме се је сложио и главни одбор Ј.Р.З.

Тражимо да се уклоне из државне службе они чиновници, који су отимали 
народу његово политичко право, а после тога да се оним чиновницима који остају 
у служби, признају сва политичка права.

Тражимо да се уреди привредно стање, штедња од почетка до дна, јер се 
од народа више не може узимати. Критикује финансијске уредбе које [је] донио 
министар, финансија Др.Шутеј са којима се преноси финансијски терет са Хрвата 
на Србе. Осврће се на плате министара и виших чиновника, за које наводи да су 
превисоке.

За спољну ситуацију рекао је, да за сада није критична и да нема бојазни од 
рата, али да то није заслуга Владе, већ што су се ратујуће стране међусобно толико 
исцрпеле да саме желе неутралност Балкана.

За унутарњу ситуацију каже да се састоји у прикупљању снага ради кола 
свих фракција, који се сложити не могу. Ни у једној странци нема слоге, док су 
Хравти сложни и знају шта хоће. Треба да се сложе Срби, да би се њихов глас чуо, 
те ради тога позива све да пораде на томе да се Срби сложе у демокрасткој странци 
која је остала увек иста, која у себи има све оно што је поштено и која има свог 
поштеног вођу, чије поштење признају и непријатељи демократске странке. 

Након овога Сокић позива поједине представнике заступљених срезова, да 
прочитају изабране припремне акционе одборе својих срезова, да разложе потребе 
својих срезова.

Добива реч Јеремија Радојевић из среза жичког, који се осврће на споразум 
за који каже да је склопљен без учешћа народа српског. Критикује пројект изборне 
уредбе и финансијске уредбе са којима се гули народ.

После њега говори Др.Ђура Ђуровић из среза љубићког, који детаљно излаже 
хисторијат споразума. Почима са т.зв. пунктацијама из Фаркашића /споразум 8.X./ 
за који наводи, да је био споразум једнаких сауговарача и са којим су се тражили 
пре свега слободни избори. Напада закључен споразум, који је Др.Мачек правио, 
како је сам рекао, не са политичком странком Ј.Р.З. већ са другим факторима. 
Споразум, овакав какав је склопљен иде на штету Срба. Напада улазак у владу 
Др.Чубриловића, за којег каже, како је рекао народу, да [је] Влада појефтинила со, 
а да није рекао колико је трошарина огулила тај народ. Критикује пребациавање 
финансијских терета са Хрвата на Србе и тражи пуну равноправност Срба, Хрвата 
и Словенаца.

Милош Царевић говорио је као представник среза таковског, осврнувши се 
на стање унутарње почев од 6.I. па напред и нападајући све недемократске режиме. 
Критикује споразум и остале законе, које је ова влада декретовала, у истом смислу 
као и предговарачи.

Миодраг Живановић говорио је за срез качерски о потреби збијања редова 
демократа и о личности г. Љуб. Давидовића. За споразум је рекао да није народни, 
већ Владин споразум. Пре избора тражи да се уведе равноправност и да се да 
сваком срезу по једног посланика.
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Рајко Јелић говорио је за срез моравички, који само поздравља присутне у 
име демократа свога среза.

Душан Илић адвокат из Рашке говорио је за срез студенички, који је рекао 
да демократи не харангирају против Хрвата, како их Хрватски дневник обеђује, већ 
да демократи траже оно што су Хрвати раније тражили, да траже равноправност. 
Критикује споразум и владине привредне мере на исти начин као и остали 
говорници.

Новаковић Драгиша ратар из Бреснице рекао је да Ј.Р.З. ради шта хоће, 
народ што мора, а демократе шта треба, па је позвао присутне да усвоје све што су 
господа пре њега рекли, јер је све то тачно.

Милош Рафајловић ратар радује се што је демократа, јер је то оличење свега 
оног што је добро и поштено. Напада радикале за које тврди да је њима све право што 
се ради само ако су они на власти. Нису нам потребни жандарми, за које се много 
троши, ми смо сви жандарми који ћемо бранити ову државу када буде требало.

Ивановић Веља претседник општине из Гуче говорио о личности г.Љубе 
Давидовића, који иако стар, хоће да ради за народ. Данас боље живе жандарми 
него ли бољи домаћини и док је у предкумановској Србији било добром домаћину 
срамота давати своју кћи за жандарма, данас се сви за жандарма отимају. Треба 
да идемо сви у жандарме па нек они /сигурно мисли на владајуће/ ору и копају 
земљу.

После овога Сокић је закључио конференцију у 13 часова, позвавши поново 
присутне да се са свом преданошћу пораде за демократске ствари.

Конференција је протекла у потпуном реду и миру.
Министарство је извештено.

КРАЉЕВСКА  Срески начелник
БАНСКА УПРАВА Жив.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 715 Примљено 8. II. 1940.

(ИАЧ, ДБ. К-6, бр. 16)

БР. 62, КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА ЗЕМЉОРАДНИКА У ЈЕЖЕВИЦИ,
4. ФЕБРУАР 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
13-II- 1940. год.
Пов. Но. 384

Предмет: Конференција земљорадничког
покрета и с.Јежевици одржана-извештај

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
 Управно одељење II САРАЈЕВО

У вези извештаја овога начелства бр.2190 од 4. фебруара 1940. године, част 
ми је поднети следећи извештај.

Пријавилац конференције Поповић М.Ђока, адвокат из Чачка отворио је 
исту у 12,20 часова. Објаснивши присутнима да је ова конференција заказана од 

Савеза земљорадника уи Чачку, одмах је прешао на Уредбу о трошарини на вино 
и ракију. За њу каже да је она погодила највише земљораднике, мада је намера 
Краљевске владе у овом случају била, поштена, јер се са њом није хтело ово што 
је испало т.ј. да сав терет те уредбе падне на земљораднике, али је он овде ипак 
испао жртва, а то ради тога, што земљорадник није организован. Ракија је каже 
он, земљораднику готово у овим крајевима готово једино средство за живот и 
уместо према томе, да он диригује ценама тог артикла, то чини шпекулант, који се 
са њом богати, што му је уосталом и једини циљ.”Због овога потребно је” рекао је, 
“да се данас чује и глас земљорадника”, који ће тражити да се ова уредба укине, те 
предлаже, да се протести поводом тога пошаљу првенствено господи: Министру 
Војске и Морнарице, Др. Мачеку и Чубриловићу, а затим и другима.

Предлаже после овога за претседника конференције Прелића Андрију 
земљорадника из Јежевице, који је предлог и усвојен.

Прелић захваливши се присутнима на тој почасти, извинио се што неће моћи 
да говори, мада је пријављен за говорника, те је умолио пријавиоца конференције 
Поповић Ђоку, да прочита његов говор који је он саставио у виду реферата. У 
овом говору Прелић направивши увод у том смислу, да се овај крај до сада увек 
истицао у националном раду, јер кад год је била у питању нација или држава, овај 
крај је не само узимао на за себе најважније улоге, већ је давао и иницијативе, те 
незаслужује према томе да буде и заборављен у доба када треба да привређује. Да 
овак крај одиста има велике националне заслуге, позива се на Хаџи Проданову 
буну, на Светски рат и на борбу против Конкордата у којим догађајима је овај крај 
играо видне улоге. После овога прелази на уредбу о трошарини на ракију и вино. 
Изневши историјат ове трошарине, рекао је, да се она уводила и раније, али је увек 
била штетна за земљорадника као произвођача. Па је она и данас таква. У вези са 
овим потсећа на трошарину из 1937. године, када је она била уведена на шпиритус 
и када су због ње земљорадници морали своју ракију да продају испод два динара 
литар. Сада исто тако је воће услед међународних прилика нису могли продати за 
извоз те су били принуђени да га баце у каце за прераду у алкохол, надајући се да 
ће бар на њему колико толико добити накнаду за овај губитак што га нису могли 
продати у сировом стању. Нагласивши затим аномалије у пореском законодавству, 
пошто се воћњаци опорезују више него друге обрадиве земље рекао је, да се 
воћарска политика не води добро и због тога недостаје им сада ништа друго него 
једино то, да воћњаке посеку и тиме не само да државу оштете, него и себе да убију 
с обзиром да је овај крај погодан само за воћњаке. Предлаже затим, да се умоли 
Краљевска Влада да ову уредбу повуче или пак да се земљорадници ослободе 
порезе на земљорадњу за десет година. У случају да је једно и друго немогуће, да се 
поново изврши класифицирање земљишта, те да се оно које је под воћем опорезује 
са минимум порезе.

После овога дата је реч Штављанин Борисаву земљораднику и бившем 
народном посланику из Качулица, који је рекао само то, да се у потпуности слаже са 
предговорником Прелићем и позива земљораднике, да се организују у земљораднички 
покрет, јер само кроз њега могу постићи свај циљ и стећи благостање.

За овим добија реч Петронијевић Вук49, земљорадник из Атенице. Он се 
такође слаже у свему са Андријом Прелићем и додаје, да су земљорадници читаву 

49 Вук Петронијевић (1910-1974), земљорадник из Атенице; учесник НОБ-а, интерниран у 
Норвешку; након рата члан КПЈ на одговорним дужностима у Чачку; написао је хронику 
свога села и био је директор Историјског архива у Чачку.
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годину гледали у небо како ће време бити, те дали ће воће добро родити или не и 
док их је природа наградила, дошла је уредба као гром из ведра неба. Краљевска 
влада на овај начин рекао је, постарала се да дође до државних прихода, али је то 
учинила неправично, пошто је сав терет те уредбе пао на земљорадника. Због тога 
предлаже да се оснивају задруге и преко њих да се продаје пиће потрошачима, а не 
преко шпекуланата-посредника.

После овога добија реч пријавилац конференције Поповић Ђока. Он је 
између осталог рекао, да земљораднички министар који је у влади покушава све, 
да се ова уредба укине, али да би у томе имао потпун успех, он је поручио да се 
овакве конференције да одрже, те се оне данас одржавају у 400 срезова. Ово му 
је потребно ради тога да би се и тим протестима земљопрадника послужио код 
Краљевске владе ради укинућа ове уредбе. Затим каже да је свима нама познато, да 
су у овим тешким међународним приликама потребне држави паре, али због тога 
нека државе те паре “конфискује богатима који су у бесцење куповали сељачку 
ракију, а не од сељака”. Ова претња да је држава у “ванредном стању” треба да буде 
не само за сељака, него и за богаташа. После овога чита резолуцију конференције, 
у којој се каже, да је уредба о трошарини на вино и ракију једно највеће зло за 
произвођача, те отуда они траже, да се та уредба укине.

Тежња је земљорадничког покрета говорио је даље, да се данашњи 
друштвени ред еволуцијом измени, а то ће се постићи тек онда када земљорадници 
дођу на власт. Тада ће и земљораднику бити боље јер ће 85% буџета на ширење 
и унапређење земљорадничких задруга. Због тога тражи, да се земљорадници 
организују и боре се противу свих осталих политичких странака, а нарочито 
против ЈРЗ. Исто тако предлаже и борбу против свих реакционара /крајњих 
левичара/, који не бирају срества да сруше ову државу и због тога се служе свим 
лажима да заведу сељака. Овај рушилачки рад од тих деструктивних елемената 
нарочито се осећа у Хрватској и то од времена од како је учињен споразум између 
Срба и Хрвата тако се сада напада Др. Мачек као да је обмануо Хрвате јер док 
је раније говорио како ће од Хрватске створити посебну државу и сељак бити 
ослобођен пореза сада сасвим супротно ради и ствара неку Југославију коју Хрвати 
неће. Тврди затим да овако Др. Мачек никада није говорио и да је он од увек био за 
Југославију.”А знате ли” рекао је, “од кога долази ова пропаганда противу Мачека и 
Југославије од убица нашега Краља Александра”. Због тога се земљорадници морају 
борити противу свих реакционара у земљи, јер они радећи противу државе, раде 
и противу свију нас. Да би затим показао како се сада агитује противу Др. Мачека 
и данашњег поретка, прочитао је један летак који носи назив “хрватско питање” и 
почиње са: “читав Хрватски народ живо се занима за хрватско питање”, а завршава 
се са: “тешко издајици и његовом роду. Размишљај о овоме и шири даље”. Овај 
летак приказује Др. Мачека као издајицу Хрватске и обмањивача, јер док је раније 
обећавао Хрватима ослобођење од Срба и стварање хрватске државе, сада он 
напротив ради за Србе, а Хрвати су и даље потлачени и робови. За овај летак рекао 
је говорник да се шири у Хрватској, а на захтев изасланика начелства да му се тај 
летак преда, говорник то није хтео учинити изговарајући се, да га је и он позајмио 
од другога само за овај моменат и да га мора вратити ономоме од кога је узо. 
Како је међутим са овим летком и код присутних изазвао огорчење противу тих 
деструктивних елемената, то није употребљена сила да се летак одузме, јер би се са 
тим створило нерасположење код масе противу власти, а са тим и разочарење.

На крају говора говорник је предложио, да сви они који желе као делегати 
да иду у Београд ради предаје резолуције ове конфернције нека се јаве, а он ће 

им издејствовати повластицу на железници са 50%, с тим да морају отпутовати у 
Београд 19. овог месеца у вече.

На конференцији је било присутних око 150 лица, а протекла је у највећем 
реду и миру.

О предњем је Министарство извештено.
 Срески начелник
 Жив.Томић
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III- 39-9,10)

БР. 63, ПОЗИВИ НА КЛАСНУ БОРБУ-ЛЕТАК “РАДНИЦИМА И 
РАДНИЦАМА ЧАЧКА”, МАРТ 1940.50

РАДНИЦИМА И РАДНИЦАМА ЧАЧКА
 

Обраћамо се вама, другови и другарице, ми, припадници класног радничког 
синдикалног покрета, да вам објаснимо појаве и догађаје, који се јављају и 
одигравају у последње време у животу радника у нашем месту. Сваки радник 
и свака радница треба да схвати и да разуме те појаве и те догађаје јер се тичу 
непосредно нашег радничког живота. Ми их објашњавамо имајући у виду једино 
и искључиво животне интересе свих радника и радница у нашем месту и уопште 
целе радничке класе.

Из дана у дан наш раднички живот постаје све тежи и неподношљивији. 
Капиталисти, банкари, индустријалци и крупни трговци све жешће нападају на 
радничку класу. Појачано искоришћавају нас раднике и све веће терете наваљују 
на наша леђа.

Познато је да је последњих година просечна радничка надница била тако 
мала да [је] једва била довољна за хлеб и још коју животну намирницу.

Та наша бедна надница данас није довољна ни за хлеб. Цена намирницама и 
осталој роби, коју радници троше, повећале су се за 50 од сто па навише.

Да ли је и наша радничка надница повишена сразмерно скупоћи? Није. 
Наша надница или је остала иста као и пре наступеле скупоће, или је повишена за 
неки динар. У ствари наша се надница огромно смањила. Најбоље то осећамо ми и 
наше породице. Данас ми једемо мање хлеба него што смо јели пре повишења цена 
намирницама: меса, јаја, масти и шећера и раније смо сувише мало трошили, док 
смо то данас стварно престали трошити; носимо подерано одело и обућу.

Ко има користи од скупоће? Од скупоће имају користи једино капиталисти. 
Крупни трговци, индустријалци и велики банкари у чијим су рукама многобројне 
фабрике и читаве гране трговине, удружени и чврсто организовани у своја 
удружења и картеле, господаре пијацама. Они одређују цене свим производима, 
па и животним намирницама, које радници троше. Они користе пљачкашки 
империјалистички рат, који се води у Европи, да згрну лавовску пљачку. Главна им 

50 Планове да се путем учесталих штрајкова и демонстрација и на крају великог генералног 
штрајка, дође до “скоре револуционарне победе”, односно освајања власти насилним путем 
од стране радничке класе, изнела је Спасенија Цана Бабовић на Окружној конференцији 
КПЈ за Чачак марта 1940. године. Тада се нагло повећава број чланова КПЈ у Чачку и околини 
и досеже број од 300 у целом подручју. На лето почињу велики штрајкови у Чачку са оштрим 
сукобима са полицијом (Радисав Недељковић, Записи и сећања из НОБ-а у чачанском крају, 
Горњи Милановац, 1988, стр. 37-38; Милош Тимотијевић, н.д., стр. 133-218)
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је брига да напуне своје касе и да постигну што веће профите, а ништа их се не тиче 
што ћемо ми радници, сељаци и остали радни свет гладовати и патити.

Радници грцају под тегобама. Радници све више гладују. Болести освајају 
изнурене пролетерске породице

Незапосленост је дошла до незапамћене мере. У нашем месту десетине 
радника данима не зараде ни динара и данима живе са динар хлеба и динар 
чварака, или из дана у дан гладују.

Стање у коме се налазимо неиздрживо је. Ми морамо да тражимо излаз из 
овог стања. Ми се против скупоће морамо борити борбом за повишење надница.

У тој борби најбољу помоћ нама ће дати наше властите класне синдикане 
организације које су до сада увек биле наше снажно оружје у борби за бољи живот 
нас радника. Помоћу колективних уговора и штрајкова добијамо веће наднице 
и краће радно време. Небројено пута су наше класне синдикалне организације 
одбиле напад или скршиле отпор послодавцима. Не пристане ли послодавац 
на наше захтеве - стала је фабрика, стале су машине, празне су радионице. 
Штрајк, солидарност чврсто организованих радника сломила је и најокорелије 
капиталистичке главурде. 

Класне радничке синдикалне организације су, баш зато, трн у оку 
послодавцима и капиталистима. Радници би постали покорно робље, ако би 
растурили њихове синдикалне организације, - то сањају капиталисти. Баш зато, 
они са свих страна нападају на класне синдикалне организације.

На ове наше организације највећи притисак врше полицијске власти. Истина 
у законима стоји да власти треба да штите социјално слабије од социјално јачих, 
то јест нас раднике од послодаваца. Али то се чудо још ни један једини пут није 
догодило, а сигурно се неће никад ни догодити, да жандарми, срески начелници 
и полицијски писари помажу нама радницима у нашој борби за веће наднице, за 
краће радно време и боље услове рада, у нашим штрајковима и нашим зборовима.

Напротив, власти су увек на страни послодаваца и капиталиста. Жандарми 
кундаче и растерују штрајкаче, полиција хапси и протерује раднике. Послодавци су 
увек у ствари прави наредбодавци полицијским писарима и среским начелницима, 
и ови ревносно извршују вољу послодаваца. Радницима нашег места је познато да 
су доставе Влада Марића, абаџије, претседника занатлијског удружења, у ствари 
наредбе за полицију: одмах се приводи полицији радник, кога он достави, па ма 
не било никаквог разлога, синдикату се ограничава рад и онемогућавају акције у 
корист радника.

Полиција и послодавци убацују у синдикалне подружнице своје агенте, 
који покушавају свим силама да разоре организацију, да створе раздор, свађу и 
неред у организацији, да разбију јединство радника. Радници знају за случај 
Јовише Луковића, Маслаћа, Благоја Ковачевића и још четири пет бедних њихових 
пришипетља. Они су годинама изазивали свађе и раздор у појединим подружницама 
и у целом синдикалном покрету. Они су вршили проневере новца подружница. 
Они су потајно стајали у вези са полицијом и послодавцима и помагали им у 
борби против радника. Пуну подршку су налазили код социјал-демократских 
функционера из Главног радничког савеза, Пелића, Бранка Јовановића и других. 
Социјалистички вођи су их помагали у њиховој акцији на разбијању класног 
синдикалног покрета. Преко њих су социјалдемократи проводили у нашем 
синдикалном покрету своју разбијачку акцију која је служила послодавцима. И 
пут Јовише Луковића, мезимчета социјалдемократских вођа, је пут и свих осталих 
социјалдемократских првака, пут издаје радничке класе, пут у полицијске шпијуне 

и непријатеље раднике класе. При свом разбијачком раду Јовиша и компанија 
стављали су маску несебичних бораца за радничке интересе.

Ових дана они су збацили маску. Открили су пред лицем свих радника у 
Чачку своје гадно лице слугу послодаваца и капиталиста и одвратних полицијских 
шпијуна. Између свих њих у тој срамнох и гнусној улози највише се истакао Јовиша 
Луковић, који је да би добио добар положај и масну плату “на дивану седећи и дуван 
пушећи”, примио на себе обавезу да организује најмање 50 радника из фабрике 
хартије у “Југорас” и да на тај начин разбије у борби исковано јединство радника 
фабрике хартије, које за сада било за њих несавладива брана против свих напада 
послодаваца. Овај шпијун и потказивач развио је жути барјак штрајколомачко-
полицијске организације “Југорас”.

У нашем месту у централном вођству “Југораса” нема ни једног поштеног 
радника. Сви они хоће да само преко леђа радника дођу до добрих положаја и 
масних плата. Тамо нема човека који се заиста бори за бољи положај радника. 
“Југорас” су створили капиталисти да помоћу те организације сламају радничке 
штрајкове и тарифне акције, које радништво води под вођством својих класних 
синдикалних организација. Помоћу полиције они хоће силом да наметну 
радницима ову против радничку организацију. Функционери “Југораса” тужили 
су неке раднике фабрике хартије полицији што су критиковали “Југорас”. “Југорас” 
и полиција су се тако помешали да више радници, као прости људи, не знају ко 
је “Југорас” а ко полиција, па им се све чини, да је све то уједно полиција, и то 
она полиција која их хапси и прогони, која им онемогућује акције за повишице и 
против скупоће.

Али, другови и другарице, сви ти напади и напади послодаваца и 
капиталиста, и напади полиције, и напади “Југораса” као и напади социјалистичких 
вођа и агената, - све то има да се одбије и разбије о чврсто јединство радничке класе 
у борби за интересе свих радника. Нема те силе која нас раднике може савладати 
кад смо сложни и организовани. Ми немамо другог оружја, осим наших класних 
синдикалних организација, у нашој борби за хлеб, за миран, срећан и слободан 
живот, али са овим оружјем ми смо моћни, ако је оно јако и добро исковано.

Зато јачајмо наше јединство и створимо моћним наше класне синдикалне 
организације у борби

За хлеб, за повишење наднице, за 8 часовни радни дан, за потпуну слободу 
организовања и рада радничких организација, за слободу штрајка, за слободу 
радничке штампе, за слободну управу у уредима за осигурање радника и у 
радничким коморама, за заштиту радника и радничке омладине.

Против скупоће, против ратних шпекуланата, против полицијских прогона 
радника и радничких организација, против штрајколомачког полицијског 
“Југораса”.

Марта 1940. године Присталице класних радничких
 синдикалних организација из Чачка

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-23-30; 24-1)
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БР. 64, ДЕЛАТНОСТ КОМУНИСТА У ЧАЧКУ 1935-1939. ИЗВЕШТАЈ 
ПОЛИЦИЈЕ ОД 4. МАРТА 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 451/40 год.
4. март 1940. године
ЧАЧАК

Предмет: Комунистичка активност 
и пропаганда у Западној Србији

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
Сарајево

Према наређењу Краљевске банске управе Пов. Д.З. Бр. 882/40 године 
начелству је част поднети следећи извештај:

Комунизам у Чачку осетио се је први пут, односно струирање је запажено 
и раније, у 1935. године. Те године била је провала комунистичке организације у 
земљи. И истрагом коју је водила Управа града Београда, утврђено је, да је у Чачку 
извршена организација комунистичке странке коју је организовао и водио пок. др. 
Мишовић лекар из Чачка. Због чека је Мишовић ухапшен и предат суду, али га 
је овд. Окружни суд као делегирани суд, пустио, т.ј. није га осудио. То је видније 
открића рада комуниста у Чачку, и у ком је правцу радила ова комунистичка 
организација, и које све припадао њеним ћелијама. Са Мишовићем ухапшено је 
још неколико лица, и она су пуштена са Мишовићем од стране суда.

Овим хапшењем Мишовића и другова није се успело зауставити рад 
комунистичке организације у Чачку, да је она и даље ширила комунизам. 
Мишовић је по пуштању из затвора наставио даљи рад. 1938 године, Управа града 
Београда поново је открила комунистичку организацију у Чачку и тражила је да се 
Мишовић притвори и спроведе у Београд. Али је Мишовић сазнао за ову депешу у 
Чачку, и нестало га је, да је се доцније сам пријавио Управи вароши Београда, кад је 
притворен. У даљој истрази у Београду, Мишовић је несрећним случајем погинуо 
и пренет је у 1939. г. у Чачак ради сахране.

Тад је се у Чачку осетило и видило да је комунизам у Чачку јак и да је 
комунистичка делатност захватила и масе. Јер су на погребу учествовали сви 
комунистички делегати из Земље, а присуствовала је и велика маса света из Чачка, 
нарочито радничка и сељачка, да је било велико изненађење и запрепашћење. А 
говори одржани од више говорника, сведочили су јасно да је комунизам у Чачку 
раширен и масе захваћене. Страх је био да се неизроде немири од маса, нарочито 
с тога што је агитацијом комуниста хтела бити доведена у сумњу природна смрт 
Мишовића.

Када се ово открило нико више у Чачку није веровао да комунизам у Чачку 
није јак, односно да у овој организацији нису заступљени како интелектуалци, 
студенти, тако радници и већи број земљораденика. Радници су наставили свој 
рад као и раније да у свима програмима изводе облике комунизма и успевали су да 
у масама стварају огорчење, водили су штрајкове и на све стране вршили притисак 
да буду јаки, односно да се комунизам осети. Комунизам је се осећао највише у 
радничким класама, код интелектуалаца, студената, службеника државних и 
друштвеним организацијама и сви [су] бљували код маса незадовољство и облике 
комунизма.

У 1939 години, комунизам је се осетио јак и комунисти су повели били 
активнији рад и на све стране утицали да се у масама популаришу. И прилике 
су ишле и биле на страни комуниста јер се осећала и ратна психоза. Прогањање 
комуниста почело је активније тек од септембра пр. године и настављено је још 
активније у овој години. Сад се већ осећа друго стање и радом начелства постигнуто 
је да комунисти више не врше никакве облике комунистичке пропаганде јер 
им се то више јавно недозвољава, а строго се контролишу и кажњавају за сваку 
пропаганду.

По ономе што је се откривало у појединим случајевима, утврђено је да је 
Чачак био центар комунистичке пропаганде и да су околна места била повезана 
са комунистичком организацијом у Чачку. Зато што је се у Чачку родио предратни 
комунизам, т.ј. предратни послератни комунисти Филиповић и други. А Чачак 
је имао и има јаче и способније људе: интелектуалце који су у ствари водили ове 
радничке организације и у овима стварали и организовали комунизам. А заражени 
су комунизмом били већи број студената и студенткиња као и гимназијалаца у оно 
време. Тачно је да су комунисти по плану и тактици радили и успевали су кроз све 
друштвене организације у Чачку, [да] спроведу комунизам и своје чланове за даљи 
рад.

У селима комунисти су створили један број својих људи али даље нису 
могли ићи. Нису успевали да у сељачким књижницама и читаоницама створе 
своје организације попуне, али су успели да у свим тим установама створе своје 
људе који су убацивали облике комунизма. Сада се то осећа свега у два села: 
Јездини и Атеници. У Јездини Земљорадничка задруга има за секретара, студента 
Ратка Митровића, који је комуниста, и Ратко систематски кљује и бљује да 
уноси комунизам. У овом селу нема великог успеха, а сад га начелство гони и по 
изреченим казнама, он је већ у неколико малаксао. У Атеници је фамилија пок. 
Мишовића, и она чини притисак да се оживотвори комунизам али већег успеха 
нема, да је јачим прогоном комуниста у Чачку, почело и тамо попуштање. Јача 
пажња власти осетила је се и по селима и начелство је стало на гледиште да ове 
установе по селима више не одобравају и нема сумње да ће ово пресећи ширење 
комунизма, јер неће бити јавне литературе која ће ширити ову заразу.

И Женски покрет у Чачку био је један инструмет комунистичке организације 
у Чачку, и извесне жене, девојке студенткиње и студенти преко ових спроводили су 
комунистичку пропаганду, што је утврђено. Због чега је женски покрет распуштен 
и имовина конфискована. У том правцу забране учињено је много да бар жене 
свесно и несвесно више не шире облике комунистичке пропаганде, што је се 
осетило, жене се повлаче а мали број што стрчи гони се да је успех у том правцу 
постигнут.

У ранијим годинама комунисти су затровали један број гимназиста овд. 
гимназије и било је са ђацима незгоде. Али је још онда хитном интервенцијом 
школских власти ово стање пресечено и сад и што има деце да би били незгодни, 
повлаче се и неосећа се ништа јаче. На ђаке се специјално мотри како од школских 
тако и полицијских власти, па се сузбијају, да се о оном ранијем стању не може 
више говорити.

Организација УРСА у Чачку, чисто радничка организација свих бранши 
радника у Чачку, је организација старе комунистичке партије. Заиста она као 
што сам и напред навео, спроводи и ради на комунизму, тиме и тако што је 
приграбила у своје организације већи број радника а у њеним рукама је право 
берзе за упославање радника што вешто искоришћују. А комунизам је спроводила 
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и уметничким путем. Успевала је да код власти добије дозволу за концерте и 
представе по околини и другим околним среским местима, да незаустављиво 
шири комунизам. Сада тога више нема у Чачку и на територији среза. Све се из 
програма избацује што би престављало облике комунизма и дефетизма да се осећа 
да комунисти и не желе да овакаве концерте дају.

На територији среза нема учитеља комуниста сем учитеља Александра 
Радуловића у селу Ласцу. За њега сам тражио да се уклони и њега треба уклонити. 
Како је кажњени ступио и оптужне Државном тужиоцу при Држ. Суду за заштиту 
државе за дело из чл. 5 Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави, и 
он је мало поклекнуо. Дакле и код њега је пресечен тај наопак и разоран рад. Али га 
треба уклонити са територије Среза, као места где је раширен комунизам. 

Начелство чини све у својој акцији за сузбијање комунистичке акције на 
територији Среза и комунизам се сузбија успешно, односно зауставља се, да није 
у оној сразмери како је био пошао и којој је се мери осећао раније. Потписати 
са својим органима ради енергично и предузима енергичне и брзе мере у свим 
правцима да се комунизам сузбија и разбија. У том правцу у ранијим својим 
извештајима наговештавао је да треба дати у овом правцу помоћи начелству, да би 
мере предузете биле још ефикасније, па се чека да то Бановина и оствари.

КРАЉЕВСКА Срески Начелник
БАНСКА УПРАВА Жив.Томић
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 1276 Примљено 7. III/40.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-48-21, 22)

БР. 65, ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА У СРЕЗУ ТРНАВСКОМ - ИЗВЕШТАЈ 
СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА, 1. АПРИЛА 1940.

НАЧЕЛСТВО 
СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ЧАЧАК
Примљено 1. априла 1940. год.
Пов. 1576/39 године

Предмет: Појачање обавештајне службе противу шпијунаже, комунизма и др. 
антидржавних елемената.-

На Пов. Д.З. Бр. 2626/37. год.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
Управно одељење II

САРАЈЕВО

На основу горњег наређења те Управе, част ми је поднети следећи извештај:
Обавештајна служба при овом начелству организована је преко чиновника 

и службеника начелства. У начелству поред других референата постоји засебан 
реферат за комунизам кога потписати лично води. Референта комунизам поред 
дужности да проналази методе за сузбијање комунизма, има за дужност да 
обавештајну службу развије до максимума.

С обзиром на месне прилике обавештајна служба није на висини на којој би 
требало да буде, а ово из разлога што лица која су стављена у обавештајну службу 
често пита из личних побуда [и] не дају оне податке који су у суштини потребни 
управним властима, а када би по суштини и били достављени, махом се показали 
као неосновани.-

Ради овога начелство је приморано да ову обавештајну службу изводи путем 
органа градске страже, жандармерије и општинских службеника.

Како су органи Градске страже неспособни за вршење службе а сем тога 
непоуздани као мештани, начелство чини све што је могуће да преко чиновника 
сваки рад комуниста осујети и у корену спречи.-
 Срески начелник
 Жив. Томић
(ИАЧ, К-4, бр. 88)

БР. 66. РАСТУРАЊЕ КОМУНИСТИЧКИХ ЛЕТАКА УПЕРЕНИХ ПРОТИВ 
ИМПЕРИЈАЛИСТИЧКОГ РАТА, 28. АПРИЛА 1940.51

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Пов.Ј.Б.Бр. 1077
6. маја 1940. год
у Сарајеву

Летци “Радном народу
Југославије” у Чачку
пронађени

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
(Управ. одељ.)

Командир жандармеријске станице Чачак са актом Пов. Бр. 463 од 3. маја 
1940. године, доставио је следеће:

“28. априла 1940. године начелник среза Трнавског у Чачку добио је од 
повереника 7 комада летака под насловом “Радном народу Југославије” штампани 
црвеним словима са потписом “Централни комитет комунистичке партије 
Југославије”.

У летку позивају се радници на прославу 1 маја као међународног празника; 
окривљују се Енглеска и Француска које раде за нове поделе света и светског 
богатства, да износе лаж и бајке да се боре за демократију и слободу, независност 
малих народа, па набраја судбину Абисиније, Шпаније, Аустрије, Чешке итд. 
Напада на режим Цветковић-Мачек, као и споразум. Летак се завршава са: “Доле 
империјалистички рат. Доле ратни хушкачи. Живео Совјетски савез. Живела 
комунистичка интернационала. Живела комунистичка партија Југославије. 
Живело јединство радничке класе Југославије. Доле закон о заштити државе. 
Доле концентрациони логори.52 Тражимо амнестију свих политичких осуђеника. 

51 Погледај документ бр. 107, који је у вези са овим извештајем
52 У питању су били логори за изолацију политичких противника, а не концентрациони 

логори-логори смрти као што су постојали у нацистичкој Немачкој и окупираним 
подручјима Европе. Један од таквих логора био је и у Међуречју код Ивањице (Н.Јешић-
М.Стефановић, н.д., стр. 124).
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Тражимо укидање Уредбе о преком суду. Боримо се за национална права угњетених 
народа Југославије. Боримо се за демократска права и слободе. Боримо се за право 
коалиције, збора и договора. Тражимо прогресивно опорезивање богаташа, а 
ослобођење пореза свих сиромашних сељака и ситних обртника. Тражимо пуну 
аграрну реформу и расподелу велепоседничких имања међу сиромашне сељаке. 
Тражимо истинску народну владу која ће осигурати свим деловима народа, 
слободе и мир. У борбу против скупоће и ратних шпекуланата. Живео први мај-
интернационални празник рада и солидарности”.

Вођеним извиђањима није се могло [установити] да су на реону ове станице 
растурани овакви летци нити ко је исте растурао. Сумња се да су ово летци 
донесени из Београда”.

Предње се доставља с молбом на надлежност.

ДОСТАВЉЕНО Командант, Пуковник
Кр. Банској Управи Дринске [нечитко]
бановине и Команданту
Жандармерије    
 
КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 2285 Примљено 8. V 1940.

Радном народу Југославије

Међународни празник рада Први мај празнује ове године радничка класа 
читавог света у знаку другог империјалистичког рата. Једва је прошло 20 година од 
кад се свршио прошли империјалистички рат, који је уништио преко 10 милиона 
живота радног народа. И опет су империјалистички злочинци запалили нови ратни 
пожар који прети да поново запали цео свет и да учини још страшније пустошење 
не само на фронтовима него и у позадини међу мирним становништвом. 

Као што се водио први тако се води и овај други империјалистички рат ради 
нове поделе света. Енглески и француски империјалисти напали су пре 7 месеци 
другу империјалистичку силу Немачку, да је покоре и присиле на капитулацију и 
да на тај начин осигурају своје господство у свету, да продуже без конкуренције 
пљачку над колонијалним и полуколонијалним народима.

Лаж и бајка су све приче о томе да енглески и француски империјалисти 
ратују за демократију, слободу, за независност малих народа. Судбина Абисиније, 
Шпаније, Аустрије, Чешке, итд. побијају ту демагогију. Нечувена реакација над 
радничком клласом и њеном авангардом – Компартијом – у Француској потпуно 
раскринкава лаж о некој борби за демократију. Баш су енгелски и француски 
империјалисти трговали са слободом и независношћу малих народа, да би на тај 
начин организовали напад на Совјетски савез, а Немачка послужила као ударна 
сила при том походу. Огромна сила велике социјалистичке земље срушила је те 
паклене планове енглеских и француских империјалиста, изјаловили су се њихови 
планови да други за њих ваде кестење из ватре. Годинама ковано оружје против 
СССР окренуло се против њих самих. Енлески и француски империјалисти се 
тешко одлучују да започну својим силама прави рат на Западу против Немачке; они 

се боје последица, боје се свога народа и зато још непрестано траже нова ратишта и 
настоје увући у рат друге државе да за њих ратују и да на тај начин упропасте друге 
народе. Капитулацијом финских ратних провокатора и агената империјалистичких 
сила Енглеске, Француске итд. срушени су планови енглеских и француских 
империјалиста уништена је поразом финских белогардејских банди база за напад 
на Совјетски савез коју су 20 година припремале највеће империјалистичке силе 
Европе. Али, енглеске и француске империјалистичке силе, развијају и даље 
највећу активност да привуку неутралне земље у ратна кола на својој страни. Оне 
се при том служе свим срествима, новцем, застрашивањем, разним обећањима 
итд. Агенти тзв “демократских сила” поплавили су неутралне државе југоисточне 
Европе. Где се свим силама труде да нађу нове ратне савезнике и организују нову 
базу за напад на Совјетски савез. Армија генерала Вегана на Блиском Истоку 
има да послужи само као мамац да се привуку Балканске државе у рат на страни 
енглеских и француских империјалиста против Совјетског Савеза, тога највећег 
противника ратних хушкача и заштитника независности малих народа.

Радни народ Енглеске, Француске и осталих земаља неће овај империја-
листички рат који прети да се претвори у најстрашније крвопролиће што га 
памти историја. И овог пута је злочиначки империјализам нашао свог највернијег 
савезника у лицу издајничких социјалдемократа. Реакционарни социјалдемократски 
вође ставили су се у службу енглеског и француског империјализма. Помоћу ових 
слугу капитализма, заводи се нечувена реакција над радничком класом готово 
у свим капиталистичким земљама. Ове слуге капитализма показале су се као 
најбесомучнији подстрекачи напада на државу радника и сељака – на Совјетски 
савез. Ове капиталистичке слуге су иницијатори најгаднијих клевета и лажи 
против земље социализма. Али радничка класа више не верује овим подлим 
издајицама радничке класе. Радничка класа и сав радни народ читавог света 
упире данас са надом и дубоком вером своје очи у велику социјалистичку државу, 
тог најдоследнијег борца за мир, тог заштитника и пријатеља свих угњетених и 
израбљиваних.

Радници, раднице и остали радни народе Југославије!

Ратни пожар који су запалили енглески и француски империјалисти прети 
да захвати и Југославију. Енглески и француски империјалисти уз помоћ својих 
агената у владајућим и осталим реакционарним круговима Југославије покушавају 
на све могуће начине да стровале народе Југославије у пропаст – у рат на страни 
тобожњих демократских сила.

Готово сва буржоаска штампа Југославије, до штампе социјалдемократских 
издајица, под утицајем енглеске и француске пропаганде кипи од мржње, пуна 
је лажи и клевета против Совјетског савеза. Сетимо се само писања те штампе 
у време сукоба Совјетског савеза са финским ратним провокаторима. Та огавна 
хајка продужује се и даље. Све се то ради у циљу, да се код радничке класе и 
осталог радног народа Југославије поколеба вера у земљу социјализма у земљу 
гигантског напретка и благостања, у земљу највеће слободе, у земљу Стаљинске 
конституције.

Радници и раднице Југославије! Ове године ви славите свој велики празник 
рада – Први мај – под врло тешким околностима. Већ сте 20 година од доношења 
Закона о заштити државе лишени својих права и слобода. Сви режими који су 
се изређали на власти до данашњег дана прогањали су вас и уништавали ваше 
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тековине. Са споразумом Мачека и Цветковића, т.ј. са споразумом српске и хрватске 
господе, ваш је положај постао још тежи. Одузете су вам све ваше институције, 
одузима вам се право на штрајк, то једино оруђе у борби против нечовечног 
израбљивања. Уништавају се ваше класне синдикалне организације и силом хоће 
да вас натерају у послодавачке и режимске организације ХРС и ЈУГОРАС.

Радници и раднице! Овај империјалистички рат кога су започели енглески и 
француски империјалисти тешко је погодио и вас као и сав радни народ Југославије. 
Ратни лиферанти, разни шпекуланти и лихвари данас ликују, јер згрћу големе 
профите на ваш рачун и на рачун осталих слојева земље. Ратни шпекуланти дижу 
страховитом брзином цене животним намирницама и осталим за живот потребним 
продуктима, а ваше бедне наднице не само да не расту него вам се још и смањују. 
Ненародни споразумашки режим Цветковић-Мачек не узима вас у заштиту, него 
капиталисте и шпекуланте, као и лихваре. Јер је за вас он створио концентрационе 
логоре и преки суд. Ваши најбољи борци бацају се у концентрационе логоре и пред 
суд – у затворе, на робију.

Радници и раднице Југославије!

Издајнички и реакционарни социјалдемократске вође у Југославији исто 
тако као и њихова братија у осталим земљама на коленима нуде своје услуге и 
своју помоћ капиталистима у Југославији. Они већ пуном паром раде на разбијању 
јединства радничке класе. Они распуштају помоћу полиције читаве синдикалне 
класне организације. Они врше провокаторску улогу у борби против авангарде 
радничке класе – против Компартије Југославије. Њихове 2-3 брошуре које су 
недавно издали јасно говоре о њиховој лакејској, издајничкој и провокаторској 
улози. Радници, који се још налазе под њиховим утицајем могу се убедити баш 
из тих брошура у Јудину улогу социјалдемократских вођа. Зато сви поштени 
радници треба да даду достојан одговор социјалдемократским реакционарним 
и издајничким вођама на тај начин што ће се још чврће повезати са истинским 
поборницима јединствене радничке класе у борби за свакодневне животне 
интересе радничке класе, у борби за бољу, срећнију будућност.

Радници и сељаци! Вас владајућа капиталистичка класа стално раздваја 
и покушава да посеје раздор међу вама. Она на вештачки начин хоће да створи 
мишљење и код једних и код других да сте ви једни другима противници, да су 
ваши интереси различити итд. Али, сељаче, зар ти можеш веровати да ти је син, 
кћи, брат, отац итд. противник, зато што је радник? Не! Господа капиталисти то 
раде због тога да вас позаваде и онда лакше над вама владају. Радници и сељаци, 
ви сте природни савезници и браћа по муци. Ви спадате заједно у један фронт 
и онда ће ваша сила бити несаломлива. Ваша борба против капиталистичких 
израбљивача за свакодневне ваше интересе, за бољу и срећнију будућност, треба 
да буде заједничка.

Радни народе града и села! Већ је осам месеци прошло откад је дошло до 
ткз. споразума и од кад се налазе на власти Цветковић и Мачек. Шта [сте] све ви 
очекивали, а шта вам је дао тај споразум? Ви сте очекивали да ће тим споразумом 
бити решено хрватско питање и земљи дати мир, слобода, демократија и благостање. 
Да ли је то постигнуто? Не, није због тога што то није био споразум између српског 
и хрватског народа, него између српске и хрватске господе. Хрватски сељак нема 
ништа од тог споразума, него напротив још веће порезе и намете. Хрватски сељак 
није добио земљу и шуме. Кад је он хтео да узме, скочили су разни Крњевићи и 

други господски вође у одбрану властелина и велепоседника. Ради очувања “реда”, 
уведена је била тзв. сељачка и грађанска заштита у коју су се разочарали хрватски 
сељаци и грађани, јер се преко ње спроводи терор, батинашки систем и сеје раздор 
међу сељаштвом и грађанством. Је ли овај споразум донео смирење 

у земљи? Није, јер се сада води бесомучна борба између српске и хрватске 
господе око поделе оних покрајина које су заправо требале саме одлучити о својој 
судбини. То су: Босна, Херцеговина и Војводина. Распирује се српски и хрватски 
шовинизам, а о националним правима Македоније, Црне Горе, Словеније итд. 
не води се брига. Да ли је народ добио своје слободе и демократска права? Није. 
Уместо слободе и демократије један велики део радног народа – радничка класа 
– добио је концентарционе логоре, добио је забрану своје штампе и забрану не 
само политичког, него и синдикалног удруживања.

Режим Цветковић Мачек не само да није извршио своја обећања и 
поправио исправку која је учињена народу од стране прошлих режима, него 
је још у многоме погоршао то стање. У спољној политици овај режим све више 
плови у империјалистичке воде тзв. западних “демократија” и тиме ставља 
земљу у страшну опасност да буде увучена у рат. Југославија нема шта да тражи 
у овом империјалистичком рату. Народи Југославије не смеју такође дозволити 
да Југославија буде увучена у ратну авантуру против Совјетског савеза, тог 
највећег поборника мира. Народи Југославије треба да одлучно траже успоставу 
дипломатских односа и стварање пакта о узајамној помоћи са Совјетским савезом. 
Само на тај начин народи Југославије моћи ће избећи ратним страхотама и очувати 
своју независност.

Доле империјалистички рат!
Доле ратни хушкачи!
Живео Совјетски савез!
Живела Комунистичка интернационала!
Живела Комунистичка партија Југославије!
Живело јединство радничке класе Југославије!
Доле закон о заштити државе!
Доле концентрациони логори!
Тражимо амнестију свих политичких осуђеника!
Тражимо укидање Уредбе о преком суду!
Боримо се за национална права угњетених народа Југославије!
Боримо се за демократска права и слободе!
Боримо се за право коалиције, збора и договора!
Тражимо прогресивно опорезивање богаташа, а ослобађање од пореза свих 
сиромашних сељака и ситних обртника!
Тражимо пуну аграрну реформу и расподелу велепоседничких имања међу 
сиромашне сељаке!
Тражимо истинску народну владу која ће осигурати свим деловима народа права, 
слободе и мир!
У борбу против скупоће и ратних шпекуланата!
Живео Први мај – Интернационални празник рада и солидарности!

 ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ
 КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
(ИАЧ, ДБ, К-7, бр. 25)
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БР. 67, ИЗВЕШТАЈ ЖАНДАРМЕРИЈЕ О ПРОСЛАВИ 1. МАЈА 1940. У ЧАЧКУ

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Пов.Ј.К.Бр. 1071
4. маја 1940. год.
у Сарајеву

Извештај о прослави
дана 1. маја   КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
      /Управно одељење/

Извештавам, да је 1. мај тек. године на територији овога пука протекао у 
реду и миру без озбиљних инцидената.

Уочи 1 маја ове године на улицама у граду Чачку, среза Трнавског, бачено је 
5 комада летака под насловом “Шта треба да знамо” писаним писаћом машином 
и умножени на шапилографу, чији је садржај комунистички. Растурачи нису 
пронађени. Летци су са извештајем предати начелнику среза у Чачку.

1 маја ове године око 7 часова десетак радника фабрике хартије у Чачку под 
вођством Петровић Симе, радника поменуте фабрике, родом из Штипа, покушали 
су да одврате и спрече и остале раднике фабрике хартије да наступе [на] посао, али 
су интервенцијом чиновника среског начелства среза трнавског и жандарма станице 
Чачак растурени, а коловођа Петровић предат је са пријавом начелнику среза.

Истог дана око 10 часова у групама од 3 - 5 радника и раденица из Чачка 
ишли су на гроб поч. Др.Мишовића Драгише и тамо се сликали, затим се на исти 
начин вратили у град Чачак, а било их је око 100 лица.

1. маја 1940. године око 16 часова код Ваљева на месту зв. “Пећине” 
сакупило се је око 150 лица и у заједници задржали се до 18 часова истог дана, 
када су сви заједно у гомили пошли за град Ваљево. Пролазећи поред старе касарне 
5 пешадијског пука клицали су “Живела Југословенска војска, доле рат, живео 
Совјетски Савез”. Срески начелник са жандармима позвао је ове да се разиђу 
и после краћег колебања исти су се разбегли, али су користећи споредне улице 
покушали да се у вароши поново скупе што им није успело, јер су им жандарми то 
онемогућили. Приликом растурања ове групе при улазу у варош нађено је једно 
платно на две мотке са црним натписом “Доле рат”. Коловође овога су познате и са 
истима поступиће се по надлежности.

Конференција и зборова, нити пак других инцидената на територији овог 
пука није било.

Предње се доставља на основу расписа те Управе Пов.Д.З.Бр. 2065 од 24. 
априла ове године с молбом на знање и надлежност.

ДОСТАВЉЕНО: Командант, пуковник
Кр. банској управи Дринске [нечитко]
бановине и Команданту
жандармерије

КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 2300 Примљено 19. V 1940.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-24-21)

БР. 68, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 1. МАЈА У ЧАЧКУ 1940. ГОДИНЕ-ИЗВЕШТАЈ 
ГЕНЕРАЛШТАБА

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРЖАВНУ ЗАШТИТУ I
Пов. I 22300
23. маја 1940. год.
Београд

ПРЕДМЕТ: Комунистичка акција у Чачку

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
САРАЈЕВО

Главни Генералштаб доставио је Министарству унутрашњих послова 
извештај у коме се наводи да су комунистички агитатори приликом прославе 1 
маја развили нарочиту пропагандну акцију у Чачку. Ова акција манифестовала се 
у форми писања разних пропагандних парола по зидовима приватних и државних 
зграда, а да починиоци нису све до данас пронађени, нити су предузете ефикасније 
мере у циљу њиховог проналаска.

Према примљеним обавештењима чување реда и мира у Чачку поверено је 
општинској стражи која томе задатку ни из далека није дорасла, а што све омогућује 
комунистичким пропагаторима њихову акцију.

Овакво стање у толико је озбиљније, што се у Чачку налазе врло важни 
објекти и установе, ради чега би требало појачати службу јавне безбедности 
полицијских и општинских органа.

Достављајући предње Министарство унутрашњих послова моли да се 
подручној месној полицијској власти скрене пажња на истакнуте чињенице, те да 
јој се даду потребне упуте и наређења, а о свему поднети извештај Министарству.
 По наредби
КРАЉЕВСКА Министра унутрашњих послова
БАНСКА УПРАВА Начелник
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ [нечитко]
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 2601 Примљено 27. V 1940.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-46-11)

БР. 69, “КОМУНИСТИЧКИ ТЕРОР У ЧАЧКУ” - ЛЕТАК ПОКРЕТА “ЗБОР” ОД 
25. МАЈА 1940.

КОМУНИСТИЧКИ ТЕРОР У ЧАЧКУ
ГРАЂАНИ!

Од како је Димитрије Љотић у Чачку одржао ове зиме два одлично успела 
предавања у којима је подвргао критици наш унутрашњи и спољно политички 
положај и која су код Чачана изазвала највеће интересовање, од тада чачанска 
комунистичка ћелија, орган треће интернационале, не може мирно да спава. 
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Нико као Љотић није пред народом разголитио подземни рад комуниста и 
указао на велику комунистичку опасност уопште, а посебно за нашу земљу. Нико 
као он није приказао у чему је та опасност и од колике је она погибељи за све оне 
здраве моралне тековине нашега народа, на којима је саздана наша прошлост, 
наша садашњост и на којима треба да почива наша будућност. Слушајући Љотића, 
народ је нагло почео да се трезни и да скида са очију копрену, коју су му комунисти 
успели да наметну разним лажима, клеветама и подвалама сваке врсте. Погођена 
овим, чачанска комунистичка ћелија, по наређењу Димитрова, секретара треће 
интернационале, онога Димитрова што је извео познати атентат динамитом у 
цркви Свете Недеље у Софији, развила је од пре кратког времена у Чачку веома 
живу терористичку акцију. Служећи се заведеним и несвесним радницима, којима 
обећава златна брда, ова ћелија организовала је у Чачку неколико физичких напада 
на неке ученике чачанске гимназије, да би те исте ученике на само себи својствен 
начин у своме летку напала и импутирала им своје бруталије. Ови физички 
извршиоци служе се у нападима боксерима и каменицама. Сем тога, ова ћелија 
организује у Чачку растурање на машини литографисаних плаката, у којима се на 
подал, клеветнички и најодвратнији начин нападају сви они, који неће да савију 
врат у комунистички јарам и који комунизам отворено осуђују. Пре неки дан, 
делила је ова ћелија у Чачку један плакат, у коме је клеветана чачанска гимназија, 
у којима су нападани поједини наставници ове гимназије. Ћелија је бесна што јој 
се омета несметани комунистички рад у овој нашој просветној установи, бесна 
што је разголићен њен разорни рад код младих ученика ове установе, бесна што 
је ухваћена на самоме делу разорнога рада. Бесна је зато, што је управа гимназије 
предузела чишћење гимназије од флека комунистичких. Бесна је зато, што се младе 
национално свесне душе не даду да трују комунистичким отровом, и што такав 
рад комунистичке ћелије у Чачку [је] наишао на стварне и непремостиве препреке. 
Код својих господара треба оправдати примљени новац и поднети рачун шта је 
урађено на ширењу комунизма. Јер, ако нема дела, нема ни плате.

Ова ћелија, као што то уосталом чине и све остале у свету по јединстевној 
изграђеној тактици треће интернационале, служи се једном пакленом тактиком у 
своме разорном раду. Под видом разних хуманих настојања, комунисти се увлаче у 
сва наша хумана друштва где подмукло роваре. Не смејући да отворено изађу пред 
наш свет са својим комунистичким програмом, јер знају да би се компромитовали, 
они се народу подвлаче, обмањују га и варају, јер сматрају да им је лаковерна 
маса потребна да се дочепају власти. До сада је та тактика, на жалост, код нашега 
света добро успевала. Заслуга је Љотићева што је народу почео да скида полако 
комунистичку копрену са очију. Разголићени и откривени, комунисти су просто 
побеснели од мржње противу Љотића и народног покрета “ЗБОР”. Док су били 
противници фашизма и национал-социјализма, Љотићу су подметали да је 
издајник и да ради за рачун ових, а од како су наши комунисти почели да усмено 
и путем штампе хвале фашизам и национал-социјализам и да им држе страну у 
овоме рату, за Љотића су изнели да [је] сада слуга енглеског империјализма. Само 
људи безочни, који су раскрстили са својим моралом и етиком, могу овакве гадости 
износити. Док су се борили противу фашизма тражили су рат и били су по изгледу 
најборбенији. Сећате ли се комунистичких поклика: “бранићемо земљу, бранићемо 
земљу”? Шта сада раде? Сада кад фашизму држе страну вичу: “доле рат”. Није ли то 
један јасан доказ да су наши комунисти прави аутомати. Чим онај њихов господар 
затегне конац на једну страну, аутомат се на ту страну и окрене. Чим конац затегне 
на другу, аутомат се на ту страну и окрене. Можете ли ви, грађани, веровати 

у какву духовну моћ аутомата и није ли аутомат обична ствар, обична играчка. 
Како можете веровати ономе што вам аутомат говори, аутомат је ствар, аутомат 
није људско биће, аутомат не може имати ни душе, ни духа, ни идеје. Када кажемо 
да је Љотић сјајан говорник, и ни мало не чинимо самохвалисање, већ износимо 
једну истиниту чињеницу. Својим беседничким и документованим излагањем 
на народним скуповима, на отмен и достојанствен начин, приказује у правој 
светлости сву штетну комунистичку работу у нашој земљи. Ниједан политичар у 
нашој земљи није се замерио комунистима у нашој земљи колико Љотић. А зашто? 
Зато што ниједан други није хтео да против комуниста иступи мушки и јуначки, 
мада је сваки сврстан да је комунистички рад штетан по наш народ. Неки из 
страха, а неки из политичке рачунице ради добијања радничких гласова удварају 
се комунистима. Једино Љотић, без икакве мржње и према самим комунистима, 
приказује сву опасност од једне нездраве и анационалне идеологије, која, где год 
се појави, разара својим отровом народне организме и припрема ропство. Зато су 
комунисти уперили све стреле на Љотића јер им он највише квари рачуне јер им је 
он највећи идеолошки противник. Та чињеница може само радовати збораше, јер је 
то знак да је ЗБОР јак, да надире својом здравом идеологијом и да је његов долазак 
на власт само питање времена. Уколико комунисти праве више ларме око ЗБОРА и 
Љотића утолико више свраћају пажње на њих и то може само да им користи. Варају 
се плаћеници треће интернационале да ће својом дреком, својим ниским клеветама 
и својим терором нанети штете једном здравом покрету. Њиховим друговима у 
Шпанији, који су се служили истим методама, ова злочиначка тактика олупала 
се о главу. Из овога примера ништа нису научили, јер аутомат не може ништа ни 
научити, пошто је без духа, без душе и без идеје. Зато неће нас уплашити никакве 
претње које комунисти упућују нама, а ми их саветујемо, ако се аутомат уопште 
може саветовати, да се окану ћорава посла: терора, лажи, клевета, јер батина има два 
краја. Мада овакав рад комуниста код нашега народа само ЗБОРУ доноси користи, 
јер народ добро зна ко је ко, и какав је, ипак, ми не желимо да своје идеје ширимо 
у свађи ни са ким, а ни с комунистима. Збораши се боре достојанствено, и овакав 
начин борбе који им комунисти силом намећу, одвратан је идеологији ЗБОРА. Због 
тога и кажемо и поручујемо комунистичким смутљивцима и плаћеницима да нас 
оставе на миру. Овакав рад комуниста мора народу бити доказ да наши комунисти 
стоје чврсто и непоколебљиво на терену диктатуре пролетеријата, јер да није тако 
зашто би ишли уз стопу Љотића и растурали његове зборове. Па не само да праве 
неред на Љотићевим зборовима, него то исто чине и на свима осталим зборовима. 
На збору Анте Радојевића правили су неред. По утврђеној тактици никоме не 
треба дозволити да говори народу. Сваки некомунистички збор треба растурити. 
То је та комунистичка демократија коју обећавају народу, ако би дошли на власт. 
Због тога је дужност свакога, ма којој политичкој партији или покрету припадао, 
да се удружује са другима и да се бори противу ове комунистичке немани, која ће 
сутра (не дај Боже да чега буде) и код нас сачињавати нечију пету колону, као што 
то чине у Норвешкој, Холандији и Белгији. (Доказ-нецензурисани комунистички 
лист у Ослу).

Морамо да истакнемо једну жалосну чињеницу да многи наши грађани из 
свих редова, који по души нису комунисти, удварају се комунистима из страха. У 
политичким разговорима, дискусијама сваке врсте држе страну комунистима, па 
сматрају да ће им то бити препорука, ако би комунисти дошли на власт. Грдно се они 
варају да ће им то помоћи. Ко познаје комунистичку идеологију и комунистичку 
тактику знаће да се они таквим плашљивцима служе док се не попну на власт, а 
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затим ЦРНАЦ ЈЕ ОДИГРАО СВОЈУ УЛОГУ. Због тога, ЗБОР и Љотић знају да само 
јуначка и поштена борба противу зла сваке врсте може да један народ изведе на 
прави и спасоносни пут, јер плашљивци никад ништа од вредности нису створили. 
Све своје моралне тековине наш народ је извојевао само мушком борбом, а никако 
завлачењем главе у песак и удварањем својим душманима и злотворима. Спас 
народа од свих недаћа не може доћи улагивањем своме непријатељу, него мушком 
и одважном борбом противу њега. Само оваква борба доноси народу слободу и 
светлост, а свако улагивање и удварање непријатељу никада није донело среће и 
напретка једном народу. У својој борби ЗБОР и Љотић према комунистима нигде се 
неслуже терором, нити лажима и клеветама. Збор своју идеогију шири, обраћајући 
се народу, без икаквог насилног наметања. Ко Љoтића и ЗБОР не воли, ми се на 
њега не љутимо, али тражимо за себе право да се можемо слободно обраћати 
народу, јер по своме програму заступамо и бранимо оне основе и на којима почива 
национализам, династија, држава, вера, црква, све оно што би комунисти хтели да 
поруше.

Комунисти Чачка пребацују нам да ЗБОР врши неку Љотићеву пропаганду 
у овдашњој гимназији, па веле да ђаке треба оставити на миру да уче и да их не 
треба уводити у политику. И ми смо тог мишљења. Али наши комунисти по оној 
народној: “ХУЉА ЛЕПО ЗБОРИ А НИТКОВСКИ РАДИ” не ради тако. Зар се 
грађани не сећају комунистичке афере у чачанској гимназији са црвеним венцима 
и црвеним тракама. Мисле ли комунисти да су чачани то заборавили? Зар тај 
пример не доказује да су комунисти умешали своје прсте и код средњошпколаца 
у Чачку, које вештом пропагандом и забрањеном литературом трују? Има ли кога 
човека здраве памети, који воли ову земљу, да би саветовао да треба оставити 
комунистима да по нашим гимназијама роваре и спремају младе комунистичке 
борце у једном друштву које није комунистичко, у једној држави која позитивним 
законом гони комунисте као злочинце? Дужност је и самих наставника и свих 
патриота да ову комунистичку пропаганду по средњим школама онемогућавају. 
У колико наставници то не могу да постигну, сваки родитељ и грађанин треба 
да ради на сузбијању комунистичке пропаганде у средњим школама. Дужност 
би била и самога Министарства просвете да једним расписом препоручи свима 
наставницима и народу да средњошколцима указују на опасност комунистичког 
отрова који се разлива по средњим школама. И докле год комунисти буду роварили 
по средњим школама, дотле ће нацинално свесна омладина реагирати и бранити 
се од комунизма. Они омладинци, чија душа није пријемчива за комунистички 
бацил, реагираће и бориће се, јер не могу ваљда школске власти тражити од 
оваквих омладинаца да се предају у наручје комунистима. Напротив, дужност 
је школских власти да ову националну реакцију младих националиста помажу и 
тако доприносе победи над једним злом, које трује народну душу. Кад већ школске 
власти нису у стању да потпуно онемогуће роварење комуниста по средњим 
школама, јер се комунисти служе вештом подмуклом тактиком, онда је дужност 
њихова да отворено помажу оне младе средњошколце који се боре противу онога, 
што и наши закони прогоне. А ако грађани и школске власти нису знали програм 
комунистички у погледу све омладине, па и средњошколаца, да их на то упозоримо 
цитирањем из једне совјетске књиге под насловом: ПАРТИЈА, КОМСОМОЛ И 
МЛАДИ ПИОНИРИ, издање у Москви 1925 год. стр. 262 у којој стоји:

“Комунистички дечји покрет јесте један огранак пролетерског покрета. 
Његов је циљ да једно дете васпита као комунисту и да од њега направи једног 
храброг борца за интересе радничке класе. Ово васпитање захтева увођење 

детета у социјални живот у борбу његове класе. Овај дечји покрет није само као 
такав, већ више ЈЕДНА БОРБЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОД ВОЂСТВОМ ПАРТИЈЕ 
И КОМСОМОЛА”.

У свим земљама где делују комунистичке партије постоји и штампа за 
ову омладину кроз коју комунизам убризгава свој бацил у дечју душу. Тако 
звана омладинска интернационала, као помоћна секција комунистичке партије, 
у готово свим земљама организује ову штампу. У Француској је био лист “Л 
авангард” и “Француске девојке” у Белгији ЛА ЖЕНС УВРИЈЕР И КОМУНИСТ 
и тако даље. Ова омладинска интернационала назива се скраћено КИМ. Циљ је 
комунизма да кроз спортове, школе и све омладинске организације прави од 
омладинаца комунистичке борце. Вођа ове омладинске организације, чије је 
седиште у “Москви” јесте “друг” КОСАРЕВ (пореклом јеврејин). Може ли ико 
после овога веровати нашим “наивним” комунистима у Чачку да они ништа 
не раде код средњошколаца у чачанској гимназији? Мисле ли они да је цео свет 
наиван и да незна програм комунизма и њихову тактику? Мислимо да управа 
чачанске гимназије не може крити за Чачак једну чињеницу да комунисти делују у 
гимназији и да врбују младиће средњошколце за комунизам. Ми управу гимназије 
не кривимо, јер она чини све што може да гимназије остане на достојној висини и 
да њени ученици у свему поступају по школским прописима али, морамо истаћи 
да она није у стању изађе на крај са свима комунистичким смицалицама, па је зато 
дужност не само наставника него и грађана и родитеља ђачких под чијим светлим 
именом ови бандити комунистички скрнаве њихове свете дужности да управу у 
овоме помогну, јер грађани имају право да захтевају да се у нашим гимназијама не 
праве комунистички борци, за пету колону који ће се сутра борити противу свих 
националних светиња, него да се у гимназијама спремају будући борци за све оно 
што је национално, што је ову државу створило и оно на чему и будућност државе 
има да почива.

Обраћамо се и надлежним властима да предузму мере противу чланова 
чачанске комунистичке ћелије, који су врло добро познати, и под чијом директивом 
заведени радници као физички извршиоци, врше по вароши нападе на поједнине 
национално свесне омладинце и другима прете. Ништа не вреди предузимати 
мере противу физичких извршилаца, ако се не поступи са највећом строгошћу 
противу интелектуалних извршилаца, који су главни кривци. Наши закони, ако 
ће се примењивати, омогућују нашим властима да се комунистичком терору и 
њиховим смутњама по Чачку стане на пут, јер, ми се надамо, власт неће дозволити 
да комунисти заподевају грађански рат у коме ће се нападнути грађани морати 
сами бранити.

Живео Краљ Петар II!
Живела Југославија!
Живела наша војска!
Живео ЗБОР!
Живео Љотић!

Чачак, 25. маја 1940. г.  Југословенски народни покрет 
 ЗБОР 
 за срез трнавски

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-48-21, 22; ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 66)
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БР. 70, ИЗВЕШТАЈ ЖАНДАРМЕРИЈЕ О РАСТУРАЊУ ЛЕТКА 
“КОМУНИСТИЧКИ ТЕРОР У ЧАЧКУ”, 29. МАЈ 1940.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Ј.Б.Бр. 1583
2. јуна 1940. год
у Сарајеву

Плакати: “Комунистички терор у Чачку”’, растурање.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ
БАНОВИНЕ (Управно одељење)

Командир жандармериске станице Чачак под Бр. 1166 од 29. маја 1940. 
године известио је следеће:

“28 маја 1940 године у граду Чачку, среза Трнавског, бановине Дринске, 
присталице Југословенског Народног Покрета “Збор” растуриле су већи 
број плаката под насловом: “Комунистички терор у Чачку”, а под потписом 
Југослоавенски народни покрет “ЗБОР” за срез Трнавски.

Плакат је израђен у некој штампарији, датиран са 25 маја т.г. а исте је 
растурао Николић Михаило, трговац из Чачка”.

Достављам предњи извештај с молбом на знање и надлежност.
Прилог 1 плакат.

 Командат, пуковник
 [нечитко]

ДОСТАВЉЕНО: Краљевској банској управи Дринске бановине, и Команданту 
жандармерије.

КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 2880 Примљено 12. IV 1940.
(ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 66)

БР. 71, ХАПШЕЊЕ МИЛКЕ МИНИЋ-ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ ОД 28. МАЈА 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. :1497/40
28-V-1940. године
Чачак.

Предмет: Минић Милка53 студент филозофије
и друг-сумњиви (из) злочина из чл 1 Зак.

о З.ј.б.и. у Д.-ухапшени.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
 управном одељењу-II САРАЈЕВО

По горњем предмету овом среском начелству част је предложити следећи 
извештај:

Минић Милка студент филозофије из Чачка, која је раније примећена да се 
често креће у друштву Радосављевић Ангелине раднице из Чачка и других радника 
и радница дошла је дана 26 маја т.г. око 14 часова у друштву исте Ангелине и једног 
непознатог, мушкарца из Чачка у правцу Овчар Бање. На два километра од Чачка 
ово друштво кренуло је преко једног поља до једног врбака у близини Мораве у ту 
је остало до 20 часова. Према обевештењима које је ово среско начелство добило на 
том месту Минић Милка читала је и тумачила комунистички материјал члановима 
своје групе. Дознавши за ово среско начелство наредило је да се ова група опколи и 
да се при повратку у варош над учесницима групе изврши детаљан лични претрес. 
Око 20 часова органи овог среског начелства на улазу у Чачак зауставили су 
Минић Милку и Радосављевић Ангелину, те је над њима извршен лични претрес 
којом згодом пронађен је у десној ципели Радосављевић Ангелине комунистички 
лист “Комунист” број 2 за 1940 год. Непознати мушкарац, који је био у друштву са 
њима, изгубио се у непознатом правцу. Минић Милка и Радосављевић Ангелина 
ухапшене су.

Саслушана Радосављевић Ангелина изнела је да је овај лист нашла истог 
дана на корзоу у Чачку око 14 часова, те га је одмах стрпала у ципелу, а после 
тога да је пошла у шетњу и да се је случајно састала са Минић Милком са којом 
је шетњу предужила. Не признаје да је са њима тог дана био у друштву било који 
мушкарац. Минић Милка тврди да је наведеног дана пошла од куће сама носећи 
Експерименталну физику у намери да се прошета до Мораве, и да посматра ломљење 
светла у води. Наводи да се је сусрела са Радосављевић Ангелином и да је са њоме 
скупа пошла до Мораве где је и њој тумачила разне физичке појаве. Искази Милке 
и Ангелине не слажу се у времену када су се састале, нити о предмету разговора 
који је вођен код Мораве. Ангелина тврди да су се састале око 14 часова док Милка 
тврди да су се састале око 16 часова. Милка тврди да су разговарале о физици, а 
Ангелина тврди да су разговарале о сасвим обичним стварима и наглашава да о 
никаквој науци није било говора.

Сведоци Ћаловић Милисав, Милинковић Миливоје и Милинковић Божидар 
земљорадници из Бељине општине Паковраћке тврде да су видели поред Мораве 
у врбаку Минић Милку, Радосављевић Ангелину и једног непознатог мушкарца 
и тврде да су видели када се је овај непознати мушкарац од њих одвојио и пошао 
преко поља у правцу села Јездине док су оне саме продужиле пут Чачку. Сведоци 
су их видели у живом разговору.

Како [су] Минић Милка и Радосављевић Ангелина још од раније познати 
овом начелству са својих крајње левичарских испада то је ово начелство провело 
опширне извиде и установило је следеће:

Минић Милка дошла је увечер дана 19 фебруара т.г. у стан Радосављевић 
Ангелине и она је у присутности Ангелине, Вукадиновић Јелене раднице из Чачка 
и још једне непознате женске читала истима забрањене новине показујући им 
слике концентрационих логора. Те новине Милка је склонила када је у стан ушла 
Вукадиновић Савета да зове своју кћи Јелену. Сутра дан изјутра Милка је дошла 
у стан Вукадиновић Савете да је замоли нека пусти на часак своју кћи Јелену да 

53 Милка Минић, рођена је 1915. године у Чачку, завршила је Филозофски факултет; сестра 
Милана Бате Јанковића убијеног од четника 1941. године и Душана Јанковића који је убијен 
од партизана 1945. године у Београду, јер је радио као новинар у Недићевој окупационој 
штампи; супруга Милоша Минића; активни припадник КПЈ пре Другог светског рата;била 
је прва жена која је председавала Народном скупштином крајем 1944. године у Београду. 
Проглашена је за Народног хероја. Након ослобођења обављала је многе важне функције у 
КПЈ, углавном везане за идеолошке комисије које су контролисале интелектуални и духовни 
живот у Србији. Умрла је деведесетих година 20. века у Београду, сахрањена у Чачку.
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са њој пође у варош. Тога дана Милка је дала концепт једне депеше адресоване на 
породицу почивше Милићевић Босе-Жедник код Суботице, који је концепт Јелена 
по наговору Милке преписала и предала пошти-Чачак потписавши раднице Чачка. 
Истог дана на исту адресу Милка је упутила следећу депешу: “Изражавамо дубоки 
бол за нашом див другарицом Босом њена смрт нас уједињује још чвршће њено 
херојско држање челичи нас за велику борбу, која се води и која ће донети радном 
народу хлеба мира и слободе”.Депешу је потписала са: “раднича студентска сељачка 
омладина Чачка и околине”.

Ради одашиљања ових депеша биле су по овом среском начелству осуђене 
Минић Милка и Вукадиновић Јелена, којима се је ушло у траг захваљујући 
сведочењу Вукадиновић Савете Јеленине мајке.

Вукадиновић Савета, која се после овог озбиљно забринула за своју ћерку 
Јелену. Пресрела је једног дана месеца априла Минић Милку када се је иста враћала 
из стана Радосављевић Ангелине и по причању саме Савете водила је овакав 
разговор са њоме:

“Априла месеца ове године једног дана око подне дошла је Минић Милка 
код Радосављевић Ангелине и када је излазила из Ангелинине шупе ја сам је 
пресрела и питала сам је да са каквим правом улази у нашу авлију без и једног 
обичног поздрава. Рекла сам јој да кад је могла моје дете упропастити да би могла 
и мене поздравити. Она ми је рекла да нисам достојна њеног поздрава када сам 
се кукавички држала пред Франићем. Ја сам јој рекла да сигурно нисам јер нисам 
комуниста. Она ми је на то рекла: “ШТО МИ КОМУНИСТИ РАДИМО ТО ЈЕ СВЕ 
ЧАСНО И ПОШТЕНО А КАО ШТО ВИ РАДИТЕ ЗЛОЧИНАЧКИ И СВИ ВАШИ 
ДА СЕ УВЛАЧИТЕ ПОДЛАЦИМА ПА БИЈЕТЕ СВОЈЕ ДЕТЕ НИЈЕ ЧАСНО И 
ПОШТЕНО МИ ТАКО НЕЧАСНО НЕРАДИМО”. 

Радосављевић Ангелина станује у истој кући у којој станује и Вукадиновић 
Савета са својом породицом. Према исказу Вукадиновић Савете и њена ћерка 
Јелена једног дана око 20 маја ове године Вукадиновић Раденко дете - од 5 година 
донео је у стан једну хрпу разних летака који су били причвршћени са једном 
шпенадлом и за које је изјавио да је истог дана нашао у авлији под једном даском 
Ангелининог свињца. Савета је узела од њега те летке који су били литографисани, 
и кад је видела наслов “Први мај”, бацила је те летке у ватру. Судећи по опису ово је 
био комунистички билтен за први мај.

Како је овим утврђено да су Минић Милка и Радосављевић Ангелина 
вршиле недозвољено пропагирање комунизма и да су као активни чланови 
илегалне комунистичке партије училе и спремале се за борбу читајући илегални 
лист “Комунист” то их је ово среско начелство својим решењем од 27 маја т.г. Пов.
број: 1469 ставило у истражни притвор известивши о свему Државног Тужиоца при 
државном суду о заштити државе - Београд и извиди против њих биће окончани у 
законском року.

С молбом на знање.
Министарство није извештено Срески Начелник
 Жив.Томић
КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 2668 Примљено 30. V 1940.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-25-2, 3)

БР. 72, ЗБОРАШКИ ЛЕТАК “ГРАЂАНСТВУ ГРАДА ЧАЧКА” УПЕРЕН 
ПРОТИВ “КОМУНИСТИЧКЕ МАФИЈЕ”, 28. МАЈ 1940.

ГРАЂАНСТВУ ГРАДА ЧАЧКА
 

Једна комунистичка мангупарија у Чачку повремено издаје и тајно ноћу 
растура летке, у којима се на најбестиднији начин нападају поједини угледни 
грађани у Чачку, надлештва а најчешће овдашња гимназија и њени наставници, 
Љотић и други. У тим плакатима увек има много увреда и клевета. Овим плакатима 
комунистичка мафија у Чачку све више код нашег грађанства изазива презирање и 
гнушање. Дојучерашњи борци за демократију из народног фронта сада су измећари 
фашизма, кога на сваком кораку хвале. Издајници и чланови пете колоне у Чачку 
не могу мене да гледају што сам националиста и што сам присталица Љотића. 
Све што је народно, све што је национално, све што има везе са вером, са нашом 
народном традицијом њима смрди и заудара на трулеж. Оно што је читавом народу 
светиња, комунистичким мангупима у Чачку је то нешто што је најгоре. Само зато 
што сам активан борац противу њиховога рушилачког рада, они ме мрзе и не могу 
да гледају. Зато, као праве кукавице, не смеју јавно са потписима да изађу са својим 
клеветама на јавност, него ноћу растурају клеветничке летке. По томе се види 
колики су јунаци пете колоне.

У једном последњем летку, ови мангупи су изнели за мене како сам носио 
гвожђе поводом убиства Арсе Новаковића и како сам лежао у затвору. Истина 
је да сам био у истражном притвору поводом овога, као што се може десити 
многим невиним људима да леже у затвору, али комунистички мангупи намерно 
су пропустили да у своме прљавом летку саопште да сам ја извршном пресудом 
чачанског првостепеног суда бр. 17540 од 21. јуна 1927. године ОСЛОБОЂЕН 
СВАКЕ КАЗНЕ И ТРОШКОВА КАО НЕВИН. О томе ми је овај суд издао уврење 
под бр. 21859 од 17. августа 1927. године. Никада до данас нисам осуђиван ни за 
једно кривично дело. Истина је да поштеним радом себе и породицу издржавам, а 
што нисам богат и што немам палате да бих био на високој цени, мислим да према 
схватању јавности, то није никакав порок.

На остале увредљиве наводе ових комунистичких пропалица не желим 
да одговарам, јер бих изношењем осталих гадости у томе њиховом летку било 
непристојно.

Ја молим надлежне власти да похвата чланове ове мафије и са њима по 
закону поступи, јер ће они сутра овако клеветати све од изреда, пошто је то њима 
омиљени начин борбе противу данашњег поретка.

Ово не бих ни износио због прљавих клеветника, већ због честитих грађана 
да не наседају лажима.
 Михаило Н. Николић
 трг. из Чачка
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-28-22, 23; ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 65)
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БР. 73, КОМУНИСТИЧКА АКЦИЈА У ЧАЧКУ-ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ
ОД 1. ЈУНА 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 1529/40 год.
1 јуна 1940 године
Чачак

Предмет: Комунистичка акција у Чачку

Краљевској банској управи
САРАЈЕВО

 
Према наредби Краљевске банске управе Пов. Дз.Бр. 2601/40 год. начелству 

је част поднети следећи извештај:
Иако је Чачак озлоглашено место као комунистички центар рада 

комунистичке делатности за Западну Србију, ипак комунистичка делатност 
у самом граду Чачку није отворена да појединци смело могу вршити и неке 
комунистичке манифестације, јер се врши строга контрола над њима и све мере 
строгости примењују се према њима. Наравно да је било спорадичних случајева 
комунистичке пропаганде који су сместа били извиђени и са кривцима [је] 
поступано по Закону. Било је и извесних испада комунистичких облика а било је 
и подземног рада комуниста у растурању летака, да је све извиђено и примењен 
закон, мере које су у свима правцима сузбијања комунистичке делатности имале 
ефикасно дејство се у пуној мери осећа[ју] у граду.

И 1 маја тек. г. начелство је предузело ове мере да се одржи ред и мир тога 
дана и да се сузбије свака акција или облици комунистичке делатности у граду 
и није било тога дана ништа: ред и мир очувани су, нису дељени никакви леци а 
нису били ни други облици испољени. Све што је се приметило и утврдило, јесте 
да су комунисти били на налету у мањим групицама на овд., гробљу ван вароши 
Чачка, да су после извесног времена силазили у Чачак мирно и у реду. Сликали 
су се у групама на овд. гробљу и код гроба др. Мишовића на кога чувају успомену 
као на “вођу” и те су сличице дељене међусобно. Дакле на дан 1 маја т.г. и у очи 
првог маја тек. г. није било ништа. Али пре 1 маја т.г., на неколико дана кад није 
била наређена приправност ноћне службе, освануло је на извесним кућама фарбом 
исписано руком натпис “Живео 1 мај”. Ништа више није исписано сем ових речи и 
што је фарба била црвена. Истрага коју сам повео није дала резултате ко је кривац 
ових натписа нити је Градска стража утврдила и приметила лица која су стављала 
ове натписе на куће, да је остало некажњено и неутврђено које учинилац ових 
деликата.

Градски стражари врше ноћну службу у Чачку ради чувања јавне 
безбедности, али начелство преко жандармерије исто тако врши контролу и 
службу у граду Чачку у циљу сузбијања комунистичке делатности, па град није 
препуштен само органима Градске страже да би се рекло да би било угрожења у 
опште јавне безбедности како града Чачка тако и војних објеката, ако би било да 
је стража неспособна за свој позив. Јер ни ноћу ни дању никада није било у том 
смислу сем једног случаја још зимус кад су комунисти покушали да дању изведу 
своју манифестацију, која је у зачетку од стране органа начелства осујећена.

Начелство је предлагало у своје време и у својим извештајима о комунистичкој 
акцији у Чачку и сузбијању исте да се у Чачку појача служба обавештајна до краја 

и да се у том циљу дају средства. Али тај предлог начелства није примљен да је 
служба у том смислу непотпуна, што је штетно за сваку потпуну акцију против 
комунистичке делатности, па због тога ову службу треба употпунити ако се жели 
још више успеха на том пољу.
 Срески Начелник
КРАЉЕВСКА Жив.Томић
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 2742 Примљено 3. VI 1940.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-28-24, 25)

БР. 74, ЛЕТАК ПРОТИВ КАПИТАЛИСТА И ИМПЕРИЈАЛИСТИЧКОГ РАТА, 
РАСТУРАН ОД КОМУНИСТА У ЧАЧКУ, 9. ЈУН 1940.

РАДНИЦИМА, СЕЉАЦИМА И СВОЈ ПОШТЕНОЈ ЈАВНОСТИ ЧАЧКА И 
ОКОЛИНЕ

Терор и насиље које последњих дана спроводи чачанска полиција над 
радницима и осталим борцима за народна права превазилази све зулуме, које је 
она до данас починила.

У фабрици хартије Пантић и друг радници су тражили одржање колективног 
уговора и повишење надница. После неуспелих преговора радници су 13. маја 
обуставили посао. Наједанпут, око фабрике скупила се сва чачанска полиција - 
срески начелник, писари, жандарми градска стража. Претњама, пристисцима и 
маневрима са управом фабрике заједно, натерали су раднике на посао, ухапсили 
стару радницу Косару Радосављевић, Ангелину Радосављевић и Ратка Дашића без 
икаквих стварних разлога и казнили их са 15 дана затвора. На захтеве радника да 
их пусте сам начелник је изјавио да их је заиста без разлога казнио. 

Пре 15 дана начелник је по свом личном нахођењу донео решење да пошаље 
у концентрациони логор Милоша Минића54 адв. приправника из Чачка.

26. маја полиција је ухапсила на улици Милку Минић студенткињу и 
Ангелину Радосављевић и малтретирала их на најгори начин да би изнудила од 
њих извесна признања. 

У суботу 25. маја без икаквог разлога полиција је ухапсила радника Ратка 
Петровића и везаног, ноћу, одвела из Чачка. На интервенцију његових рођака 
начелник Томић није хтео рећи зашто је ухапшен и куда је одведен, већ је цинички 
изјавио да је то његова “тајна”.

30 маја на погребу радника Веља Сјеничића полиција је опколила пратњу, 
отела говор, који је одржао радник Ступар и казнила га 10 дана затвора зато што је 
износио узроке ране смрти свога друга.

54 Милош Минић, рођен је у Прељини 1914. године; био је јавни тужилац на процесу Д. 
Михаиловићу; завршио је права, активно је водио КПЈ у Чачку пред Други светски рат; 
током окупације био је илегални партијски радник у Србији; проглашен је за Народног 
хероја Југославије; обављао је многе функције (био је и министар иностраних послова 
СФРЈ); умро је у Београду 2003. године.
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Власти на све могуће начине спречавају сваку културну манифестацију, тако 
да радници већ одавно одржавају своје приредбе без икаквог програма.

Све ово полиција ради по упуствима своје владе уз помоћ својих плаћених 
шпијуна у вароши и уз сарадњу љотићевих агената.

Ова политика драконског кажњавања, прогона и сламања борбе, радника 
против глади и скупоће показује право лице владе Цветковић-Мачек. Влада једно 
говори а друго мисли и ради. Она брбља о сузбијању скупоће, о демокртатизацији, 
о успостављању односа са Совјетском Русијом, о неутралности, а на делу помаже 
капиталисте и ратне шпекуланте, ломи радничку борбу, удара “порез на порезу”, 
на сељаке и ситне грађане, осуђује на глад ситне чиновнике, мобилише и припрема 
рат да спасава енглеске и француске банкаре. “Политика” од 23 маја донела је 
чланак под насловом: “За последњу годину дана Југославија је добила неколико 
десетина хиљада нових милионера”. Неколико десетина хиљада нових милионера у 
овој гладној, скупој, крвавој години белог терора, пушкарања радника и омладине, 
концентрационих логора за борце радног народа, док социјална питања, питања 
надница и хлеба решавају полицајац Томић и жандар Џидић са кундацима 
и мрачним ћелијама. Богаташи се још више богате а сиромашни постају још 
сиромашнији. Ову пљачку милионера над радним народом помаже влада - ето 
откуда сав бес и терор полиције. 

Влада Цветковић-Мачек хоће да баци наш народ у рат, који воде француски 
и енглески банкари са немачким капиталистима за нову пљачку и поделу света. 
Зато се она труди да од радног народа створи послушно робље које ће без 
роптања ићи у рат и стварати нове милионе капиталистима. Богаташи склањају 
своје породице у удаљена села, њихови синови шетају на служби у позадини као 
болничари, поштари, великопродавци соли и дувана, док ће синови радног народа 
проливати крв на фронтовима. Влада не мисли да успостави савез са Совјетском 
Русијом, која је једино моћна да у заједници са балканским народима очува Балкан 
од ратног пожара. Трговачким преговорима са Русијом влада баца народу прашину 
у очи да би га заварала и увела у рат. Влада се игра милионима живота радника и 
сељака.

Радници, никакав терор полиције не може и не сме да нас заплаши у борби 
за наша права. Само од наше борбе зависи хоће ли наше породице имати хлеба, 
дали ћемо и ми постати масни залогај топова, да ли ће и наше реке носити хиљаде 
лешева за рачун оних “неколико десетина хиљада милионера”.

Сељаци, ваше њиве су непосејане, ваше ливаде нема ко да коси, ваши амбари 
су празни, а торови пусти. Све што купите прескупо је, све што продате за багателу 
дајете. Ужаси рата ће се сручити на ваше домове и ваше главе. Помозите борбу 
радника против скупоће, полицијског насиља и рата.

ДОЛЕ ПОЛИЦИЈСКИ ТЕРОР ВЛАДЕ ЦВЕТКОВИЋ-МАЧЕК
ДОЛЕ РАТ И СКУПОЋА
ЖИВЕО САВЕЗ СА СОВЈЕТСКОМ РУСИЈОМ

 БОРЦИ ПРОТИВ РАТА

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-24-30; У-52)

БР. 75, ШТРАЈК, РАДНИЧКЕ СТРАЖЕ И ПОЛИЦИЈА.
ЛЕТАК “РАДНИЦИМА И РАДНИЦАМА, СЕЉАЦИМА И СВИМ 

ПОШТЕНИМ ГРАЂАНИМА”, 7. ЈУЛ 1940.

РАДНИЦИМА И РАДНИЦАМА, СЕЉАЦИМА И СВИМ ПОШТЕНИМ 
ГРАЂАНИМА

У понедељак 1. јула радници и раднице фабрике хартије Пантић и друг у 
Чачку обуставили су рад. Устали су сложно и јединствено да траже већу надницу, 
више хлеба за себе и своју децу.

Сав радни свет наше земље осећа тешке последице освајачког рата који 
се води против воље и интереса радног народа читавог света, и ако ми нисмо 
директно увучени у рат. Господа се богате још више а радни народ грца у све већој 
беди. Шпекуланти и ратни лиферанти, велетрговци и индустријалци сталним 
подизањем цена сваљују на леђа радног народа све тешкоће привредне настале 
услед рата. А они у своје џепове збијају масне зараде. Да би се одбранили од све 
веће глади и беде, да би осигурали голи живот, дижу се радници и раднице на све 
стране и траже повећање надница. Чиновници свих струка, занатлије, средњи и 
сиромашни сељаци устају и траже снижење цена главним животним потребама.

Борба за хлеб против све веће скупоће води се на све стране, широм наше 
земље.

Тако су и наши радници Фабрике хартије поред осталих захтева при 
склапању колективног уговора за 1940. поставили и захтев за повишње надница.

После великог поскупљења хартије, добит индустријалца Пантић и друг[а] 
огромно се повећала. Али шта се те господе тиче што је хлеб и што је најпотребније 
поскупело да радници не могу својим досадашњим надницама да саставе крај са 
крајем.

Господи послодавцима је жао сваког динара који би побољшао живот 
радника, али им није жао да из радничких мишица цеде последње сокове за своју 
добит.

Сви напори радника да преговорима постигну своје захтеве остали су без 
успеха. Последњи преговори прекинути су 29. јуна.

Штрајк је почео.
На стражи пред фабриком је 130 радника и радница.
Од првог дана штрајка сва сила чачанске полиције жандармерија, писари, а 

упоредо са њима Југорас, и инспектор рада налећу на штрајкаче дивље и побеснело. 
Изазивају, кажњавају, хапсе, кундаче и туку.

Да би [спречили] убацивање у фабрику штрајколомаца, радници-це и 
њихова деца легли су на шине и својим телима зауставили вагоне. Те вагоне, 
народну имовину, ставио је шеф железничке станице заједно са потребним особљем 
на располагање послодавцима. Старом раднику Благомиру Радуловићу кундацима 
су жандарми разбили главу док је ноћу у 12 часова обилазио штрајкашке страже 
око фабрике.

Масовна саслушавања и хапшења врше се свакодневно. Побеснели разбојник 
у жандармеријском оделу, водник Џидић, ишамарао је радницу Милојку Ћатковић, 
која је стајала на свом стражарском месту. 

Ово нечувено насиље, кундачење и шамарање, кажњавање и хапшење нису 
смањили борбени дух штрајкача. Зато су побеснели зликовци, полицајац Томић, 
бивши аустријски шпијун Франић и разбојник водник Џидић у жандармеријском 
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оделу, довели нова појачања жандармерије и јутрос у недељу 7 ов. мес. око 5 часова 
навалили кундацима и бајонетима на голуруке раднике и раднице и већину 
штрајкача похапсили.

Не презају непријатељи свог радног народа, послодавци и њихове слуге, 
ни од најнечовечнијих срестава, кад треба угушити правдену борбу радника и 
радница.

Зар зато што траже веће наднице и боље услове рада, зато што су оставили 
гладне домове и пожртвовано стали да бране своја права, зар зато кундаци и 
бајонети и зверско режење.

Па ко су и шта су радници у овој земљи? Да ли су они бесправно робље или 
равноправни грађани који траже заштиту својих права?

Храбро одолевају радници-це овим насртајима, овом беспримерном насиљу 
господе послодаваца и њихових слугу, полицајаца, жандарма, писара, инспектора 
рада, Југорасоваца и шефа станице.

Борбено јединство радника-ца у фабрици хартије за веће наднице и боље 
услове рада није само њихова ствар. Њихова борба лежи на срцу свом радништву 
Чачка, свим радним и поштеним људима. Успех једних олакшава успех других.

Радници и раднице, помогните свим срествима, морално и материјално, 
ваше другове и другарице из фабрике хартије.

Сељаци, борба радника у граду је део борбе читавог радног народа села и 
града, то је и ваша борба. Бољи живот оних који у граду немају значи и бољи живот 
оних који у селу немају. Зато учините све да радници и раднице фабрике хартије 
дођу до успеха у својој праведној борби.

Грађани оправдани захтеви радника и радница фабрике хартије јасни су и 
разумљиви сваком поштеном човеку. Својим разумевањем и моралном подршком 
олакшајте и убрзајте успех њихове борбе.

Радници и раднице фабрике хартије, устрајте до краја. Сав поштени радни 
свет вароши и села је на вашој страни.
 Присталице класног
7. јула 1940. радничког покрета у Чачку
 
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-25-12, 13)

БР. 76, ШТРАЈК У ФАБРИЦИ ХАРТИЈЕ-ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ
ОД 7 ЈУЛА 1940.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
Управно одељење II

У вези наређења Пов.Д.З. број 3327 од 7-VII-1940. год. био сам 8-VII у Чачку 
и извидио следеће:

1) На 1-VII избио је штрајк у Фабрици хартије а.д. у Чачку
 Фабрика има око 170 радника. Радници су имали са фабриком колективни 

уговор, чији је рок истекао 28-VI-1940 год, а који су радници отказали 
редовно месец дана пре, а истодобно затражили интервенцију управне 
власти за склапање новог уговора. 

 Интервенцију власти посебно су тражили радници у организацији Урса, а 
посебно радници организације Југораса.

 Среско начелство одредило је за 15-VI-у јутро прво рочиште са Урсовцима а 
после подне са Југорасом. До уговора није дошло. Поновни покушај склапања 
уговора изабран је са 29-VI-са Урсовцима и није дошло до споразума-а после 
подне истог дана са Југорасом склопљен је нови колективни уговор.

 Организација Урса сем повишице плате радницима по сату за мушке 1.50 
динара, а за женске 1 дин, ставила је још неке друге захтеве, који се виде из 
приложеног записника. Фабрика је пристала на повишицу од 1.10 дин. за 
мушке, а за женске 0.70 дин. До нагодбе није дошло, те су радници ступили 
1-VII-у штрајк.

 Радницима организације Југораса, који су склопили нови колективни 
уговор, повишена је плата за мушке 1.20 дин. а за женске 0.80 динара плату.

2) На 1-VII-у јутро, кад су радници ступили у штрајк, заузели су врата фабрике 
и нису пуштали унутра друге раднике, који су хтели радити и који су 
склопили нови колективни уговор.

 Среско начелство одмах је интервенисало, жандармерија је запосела улазна 
врата, са врата раднике отстранила и позвала раднике да уђу у фабрику 
и наставе рад. Ушли су само радници месечари и 4-5 других радника, док 
остали су се уздржали.

 Радници штрајкачи одредили су више чувара који су стајали око фабрике 
дању и ноћу и одвраћали раднике, да не иду на посао, али при томе нису 
никакву творну силу употребили-а нису ни могли, јер је било довољно 
жандармерије, да свако насиље спречи. Сваким даном све више радника 
улазило је на посао, тако да је у суботу 6-VII-било на раду око 40 радника.

 Радници, који су улазили на рад, нису за све време од 2-до 6-VII-излазили из 
фабрике, већ су ту и ноћили, бојећи се напада од штрајкача у самој вароши.

 У суботу 6-VII- већи део радника изашао је из фабрике а остали део у недељу 
7-VII-рано у јутро.

3) Срески начелник добивши позитивна обавештења, да ће штрајкачи који 
чувају фабрику, почети силом нападати раднике, који желе да раде, на 7-VII-
рано ујутро позатварано је 33 радника, који су чували фабрику и пошто их 
је претходно позвао да се уклоне са терена фабрике и са терена жељезничке 
станице, а (фабрика је уз саму жељ.станицу) којем позиву нису се одазвали.

 Све ове раднике затечене код фабрике, а сем њих још 22, казнио је срески 
начелник са 15 дана затвора по чл.327 тач.1 ст.К.З.а све кажњене који нису 
из Чачка, протерао је у родно место на основу чл.342 тач.1 истог каз.закона. 
Велика већина ових кажњених и протераних је из суседног љубићког среза. 
Све је ово тако брзо и хитно урађено, да је у недељу 7-VII-до подне све било 
готово и протерани послати у своја места с тим, да у свом месту издрже 
казну затвора. По целом овом поступку није било никаквих инцидената.

 Сем тога срески је начелник поднео казнену пријаву државном тужиоштву, 
против оних радника који се на позив нису хтели разићи, ради сакупљања у 
гомилу и ради ометања саобраћаја.

4) На 8-VII-кад сам био у Чачку, фабрика није радила, јер је директор одредио 
генерално чишћење фабрике.

 Пошто је срески начелник предузео све, да се уздржи ред и мир и пошто је 
сигуран, да ће други дан сви радници доћи на посао, а то ми је потврдио 
и сам директор, а пошто је главни сувласник Ранкић Илија, по тражењу 
и инспектора рада изјавио, да апсолутно не може удовољити радницима 
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штрајкачима, јер да је и преко мере повисио наднице, то сам сматрао да није 
потребан мој даљни боравак у Чачку.

5) Фабрика има око 170 радника и то 140 мушких, остало женске. Од ових 
радника око 40 учлањено је у Југорас, а око 80 у Урса организацију, а остало је 
неопредељено. Изгледа, да штрајк није фактично наступиуо из материјалних 
разлога, јер је повишица наднице доста висока, већ је по среди престиж 
организације Урса, која је са својим другим и потпуно неоправданим 
захтевима, хтела да има престиж међу радницима и да омаловажи поступак 
организације Југораса-дакле чисто политички-конкурсивни штрајк, а томе 
још како тврди срески начелник, који познаје раднике и њихове вође, цео 
поступак има и комунистичког циља, а то се оснива на чињеници, што су 
и друга лица, која не раде у фабрици, а позната са својим комунистичким 
идејама, долазила да интервенишу за ухапшене раднике и што је међу 
ухапшеним радницима, који су чували фабрику, било више лица која нису 
радници фабрике.

6) Поступак среског начелника био је тактичан и опрезан а истодобно и 
енергичан, јер је врата фабрике одмах првих дана ослободио од штрајкача 
и приступ је био слободан. Први дан није иступио против штрајкача из 
разлога што нису подузели никакав насилан акт, и што се је сваки на све 
више радника пријављивало на рад. А кад се је уверио, да ће се радници 
послужити и насиљем брзим и енергичним мерама осујетио је њихов план.

Сарајево, 10-јула 1940. год. БАНСКИ ИНСПЕКТОР
 [нечитко]
КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 3427 Примљено 13. VII 1940.

 Инспектору Краљевске банске Управе дринске бановине
 Господину Милану Гоце.

Моли се банска Управа да изволи изаслати једног инспектора у Чачак, да 
види узроке због којих је избио штрајк у фабрици због чега су допуштени акти 
насиља од стране штрајкача. Предузети најхитније све што треба да се ови узроци 
одклоне и о резултату поднесе извештај.
 Начелник
Пов.Д.З.Бр. 3324/40 Чађевић
 
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-42-26, 27, 28, 29)

БР. 77, ЛЕТАК “У БОРБУ ПРОТИВ ДИВЉАЧКОГ ТЕРОРА
НАД РАДНИЧКОМ КЛАСОМ”, 13. ЈУЛ 1940.

У БОРБУ ПРОТИВ ДИВЉАЧКОГ ТЕРОРА НАД РАДНИЧКОМ КЛАСОМ 

Радници и раднице, радни грађани Чачка, сељаци из околине Чачка

Пред вашим очима полиција у Чачку на челу са среским начелником 
Томићем, подначелником Франићем и водником Џидићем а по налогу буржоазије, 

пљачкашке и национално издајничке владе Цветковић-Мачек-Корошец врши 
нечувена насиља над радницима и радницама. Од када су ратни шпекуланти уз 
пуну потпору владе наметнули читавом радном народу неподношљиву скупоћу 
а радници свуда па и у Чачку пошли у борбу за мир и веће парче хлеба, полиција 
се као побеснела бацила на њих и њихове синдикате. Она не допушта никакав па 
ни културно-забавни рад и састајање радника. Сам подначелник Франић, кога је 
хрватски народ протерао због насиља која је над њим вршио, упада у раднички 
дом, растерује окупљене раднике и одвлачи их у полицију ради у кажњавања. А 
кажњавању се не зна мере.

Од децембра пр. г. се затвори у Чачку не празне изрећи казну од 15 или 30 
дана, па и неколико пута по 30, то је за полицијске шефове лакше него попити 
чашу воде. А још им је лакше протерати раднике. Изговор за то нађу за час. Они 
кажњавају раднике када их затекну у њиховом дому, кад их виде да шетају пољем 
или разговарају на улици, када говоре на гробу умрлог друга итд. Они су једног 
радника казнили са 10 дана затвора зато што је прсла водоводна цев у газдином 
предузећу где је тај радник радио.

У злостављању радника се поред Франића нарочито истиче водик Џидић. 
Он туче раднике и раднице свуда где му било за шта падну шака. Он туче жене, 
раднице на улици у присуству грађана. Са синовима и кћерима српског народа 
овако се поступало само под Турцима и под окупацијом из прошлог рата.

Врхунац злочина и насиља извршила је полиција над штрајкачима фабрике 
хартије. Као што је познато радници ове фабрике ступили су у овај штрајк ради 
повишице и увећања других радних односа. Од почетка штрајка полиција је стала 
на страну послодавааца и за његв рачун почела да прогони раднике. Већ првог дана 
су жандарми једном раднику разбили главу. А сваког дана су пре и после подне 
са бајонетима наваљивали на штрајкашке страже. На Џидићеву команду боди, 
радници и раднице су испољавали своје груди. Кад су радници полегали на пругу 
да би својим телима спречили убацивање штрајкбрехера у бломбираним вагонима, 
онда су их жандарми дивљачки одвлачили са пруге. Једну радницу на штрајкашкој 
стражи је Џидић бестидно тукао док није наишао његов претпостављени официр 
који му је девојку отео из руку. Жандарми су носили храну десетини штрајкбрехера 
колико је Југорас на челу са издајником Луковићем могао да лиферује послодавцу. 
Поред свега тога полиција је стално хапсила раднике и кажњавала их. У свему је 
кажњено 32 радника и раднице са по 15 дана.

Најпосле, кад све то није могло сломити штрајкаче, полиција је седмог дана 
штрајка довела жандарме из околине и са 80 њих успела једног јутра да похапси 
све штрајкашке страже. У свему је тог јутра ухапсила око 50-55 радника и одмах 
изрекла казну затвором и прогонством. Већину тих радника је прогнала као 
скитнице без занимања.

Ови нечувени злочини и безакоња полиције су револтирали остале раднике 
у граду ради чега су они у знак протеста против тих насиља и из солидарности са 
штрајкачима ступили у једнодневни протесни штрајк. Ради тога је полиција довела 
нова појачања жандармерије. У току овог протесног штрајка полиција је послала 
жандарме у све радње које су под претњом најстрожије казне силили послодавце 
да одмах иду у полицију и пријаве све штрајкаче.

Тако је полиција учинила све да би сломила борбу радника за веће парче хлеба.
Зашто се врши овакав дивљачки терор над радницима?
Од почетка овог империјалистичког рата сву власт је пограбила шака 

крупних богаташа. Преко своје владе Цветковић-Мачек а сада и Корошец они 
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желе само да осигурају и повећају своја богатства. Широким радним масама су 
натоварили на леђа све трошкове око врло сумњивих ратних припрема. Сами 
те терете нису ни осетили него су још лиферацијама и шпекулацијом огромно 
повећали своја богатства. Они су несметано повећали цене те су и тим путем 
наметнули велику беду радним масама. Узалуд влада и богаташи говоре о одбрани 
земље. Осиромашење радних маса и терор над њима не јачају снаге које треба да 
бране независност народа у Југославији, него их уништавају.

И спољна политика владе је издајничка и упропаститељска. Од почетка рата 
влада Цветковић-Мачек је уз помоћ вођства свих буржоаских партија водила ратно-
хушкачку политику за рачун туђих империјалиста. И сада заједно са Корошецем 
наставља ту политику повијајући се све више ка оним империјалистима за које 
мисле да су сада јачи. Они припремају најсрамнију издају земље путем увођења 
фашизма у њој. Само припадници пете колоне могу успављивати народ причама 
како нас опкољавају непријатељи. Нас опкољавају незајажљиви империјалисти 
који су доказали да небирају срества када хоће да задовоље своје прохтеве. 
Национална независност народа Југославије сада је више него икада у питању. А 
она се не може очувати шуровањем са туђим империјалистима и злостављањем 
властитог народа.

Једна моћна сила која искрено хоће и може да нам помогне у нашој борби 
за независност јесте Совјетски савез. А према њему наши властодршци воде 
неискрену политику. После отвореног непријатељства сада су принуђени да 
признају Совјетски савез. Али још увек свим силама гуше свако испољавање 
љубави народа према Совјетском савезу и свим силама онемогућавају свако 
повезивање народа са том државом радника и сељака. Као трговинску делегацију 
тако је и дипломатске претставнике у Београду дочекала само жандармерија која је 
брутално растерала народ окупљен ради дочека.

Наши властодршци уз помоћ вођства свих странака од Драгољуба Јовано-
вића и социјалиста па до Љотића и других воде пљачкашку и издајничку политику. 
То је политика свих данашњих буржуја која је упропастила слободу народа од 
Чехословачке и Пољске до Белгије и Француске. Таква политика изазива дубоко 
огорчење код свих радних маса, који све видније ступају у борбу против такве 
политике. На челу те борбе се налази радничка класа. Због тога се на њу сручује 
сво дивљаштво властодржаца и читаве реакције у земљи. Због тога и чачанска 
полиција овако брутално насрће на основна права и живот радника.

Радници и раднице Чачка у борбу за веће парче хлеба, у борбу за мир и 
слободу читавог народа ви сте дали огромне жртве. Не жалите за тим и недајте се 
заплашити садашњим терором. Шака богаташа и њихови плаћеници типа Франић 
и Џидић не могу победити народ. Збијте још чвршће своје редове, наставите борбу 
још смелије.

Радници и раднице штрајкачи, да би сломили ваш штрајк послодавци су 
позвали штрајкбрехерски Југорас, инспектора рада односно верног слугу ових 
послодаваца, чачанску полицију и најзад жандармерију из читаве околине. У својој 
борби ви сте показали неустрашивост и високу другарски солидарност. Ви сте 
истављали своје груди пред исукане бајонете и остали на штрајкашким стражама 
док вас чете наоружаних жандарма нису одвукле у затвор где сте кажњени и 
прогнани. Државни апарат владе Цветковић-Мачек-Корошец која обећава неку 
бригу за радне масе, је најгрубље онемогућила вашу борбу. Али ви нисте побеђени. 
Са новим снагама и у заједничкој борби свих радника и ви ћете извојевати веће 
парче хлеба. Ту борбу властодршци неће моћи да угуше.

Радни грађани Чачка борба радника за мир, слободу и више хлеба то је и ваша 
борба. Недозволите да шака неодговорних људи овако дивљачки уништава слободу 
и права радника. Зар вама и вашој деци није потребан мир и сигурнији живот? 
Подигните свој глас против дивљаштва полиције која она врши пред вашим очима.

Сељаци из околине Чачка и ви већ сада стењете под теретом скупоће 
и ратних терета. Влада вам спрема још црње дане. Шака богаташа се спрема да 
преради фашизам код нас. Ви и радници сте једина снага која то може да спречи. 
Помогните још сада борбу ваше браће и ваших другова из града. Уједините ваше 
редове са редовима радника. Само тако моћи ће да се спрече још црњи налет 
богаташа на права и живот свег радног народа.

Радни људи Чачка и околине ако желимо избећи судбину преварених народа 
од Пољске до Француске онда морамо своју судбину што пре отети из руку себичних 
и безобзирних богаташа. Са збијеним редовима ми морамо што пре извојевати:

Престанак терора над радничком класом
Пуна права и слободу за сав радни народ
Чврст и искрен наслон на Совјетски савез
Уговор са узајамној помоћи са њим

Присталице класног радничког покрета
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-40-11, 12) 

БР. 78, ЛЕТАК “ОМЛАДИНИ, РАДНИЦИМА, СЕЉАЦИМА,
РАДНИМ ГРАЂАНИМА”, 11. АВГУСТ 1940.

ОМЛАДИНИ, РАДНИЦИМА, СЕЉАЦИМА, РАДНИМ ГРАЂАНИМА

Овај пљачкашки рат, који се води против народа и његове омладине, довео 
је омладину, како у читавом свету, тако и код нас, у врло тежак положај. Последице 
овога рата се осећају и код нас захваљујући дволичној политици наше владе. Својим 
шуровањем са немачким, а нарочито италијанским империјалистима, влада је 
пошла у отворени рат против народа и омладине. Она гуши покрете радника за 
побољшање радних услова, прогони и забрањује свако организовање омладине. 
Затвара и мучи омладинске борце, гуши омладинску штампу, једном речју чини 
све напоре да спречи покрет радне омладине. То се нарочито огледа, од како је у 
владу ушао чувени по злу познати непријатељ омладине, поп Корошец, који не 
преза ни од чега у борби против омладине.

Положај радне омадине у нашем месту је веома тежак. Раднички омладинци 
раде од 12-16 часова. Они су у већини случајева без икакве награде. Њих туку и 
малтретирају, они се хране рђаво и станују по таванима и влажним собама. Већи 
део времена одређеног за учење заната проводе перући судове и дечје пелене, а 
када дође време да се ослободе онда их избацују на поље.

Сеоска омладина је нарочито погођена великим радом због одласка старијих 
на вежбу, а уз то влада глад због несташице жита. Културни степен је веома низак, 
о здравственим приликама и да не говоримо. Има много случајева где станују људи 
и стока у истој одаји.

Нимало у бољем положају није ни школска омладина. Великим таксама 
и школарином недозвољава се приступ у школе синовима радника и сељака, 
занатлија и.тд. Наша школска омладина је приморена да ради тешке послове, слабо 
се храни и станује и због тога је плен свих болести а нарочито туберкулозе.
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Увиђајући своје стање радна омладина тежи да се организује, повеже између 
себе и тако заједнички брани своје интересе.

Све се ово не свиђа полицији и она бесомучно хара већ неколико месеци 
по Чачку и околини. Хапси, протерује, забрањује омладинске састанке, растура 
састанке радничке омладине у синдикатима. Не дозвољава одлазак на излете.

На Мали Аранђеловдан су омладинци из Чачка пошли на излет у Заблаће, 
где је био тога дана сабор. Ишли смо певајући омладинске песме и разговарајући 
са сеоском омладином у намери да се боље зближимо и упознамо, јер је нама јасно 
да само у заједничкој борби са сељачком омладином можемо остварити бољи и 
сретнији живот у миру и слободи.

Два дана после излета почела је полиција на чијем се челу налази злогласни 
начелник Франић и жандар Џидић, да позива на саслушање. Приликом саслушања 
Франић је покушавао да подмићује наше другове, тражио од њих да буду шпијуни 
и томе слично. Казне су биле раније спремљене, што се види по томе што је 
кажњено 10 омладинаца по 10 дана затвора, мада је међу њима било оних који 
уопште нису били на излету. Кажњавајући Франић говори.”Тако се мени хоће, тако 
је мени воља”. Када је мајка једне кажњене омладинке отишла у полицију да пита 
зашто је кажњена њена ћерка, узвикнула је “Лако је вама газити сиротињу”. За ове 
речи је и она кажњена са 5 дана затвора. Полиција неуморно клевеће омладинце. 
Жандарм Џидић одлази по кућама и радионицама и код родитеља и послодаваца 
напада и пљачка омладинце. Полиција износи разне лажи и понижама омладину. 
Они говоре да смо издајници, агенти, дефетисти, да је омладина покварена и т.д. 

Уствари они су ти, који својом политиком раде на слабљењу одбрамбене 
снаге наше земље, и они су то показали на делу прогонећи радничке борце и гушећи 
борбу радника за боље услове рада и живота. Као што су француски властодршци 
својом противнародном политиком издали свој народ, политиком пљачке и терора 
према радном народу и омладини они врше издају своје земље.

Радну омладину Чачка и околине неће уплашити хапшење и кажњавање. 
Ми знамо да је данас више него икада судбина младе генерације, судбина народа и 
земље угрожена и мо хоћемо да имамо реч када се ради о нашој судбини. Ми ћемо 
се још чвршће ујединити и здружени борити заједно са својим народом.

За политику мира, коју проводи Совјетски Савез, за пакт о узајамној 
помоћи са том џиновском земљом, а против дволичности и шуровања са 
било којим империјалистима, за демократска права младе генерације, за њена 
економска, културна и политичка права, за слободу организовања, за слободу 
омладинске штампе, за одбрану живота младих, против скупоће, против правих 
издајника земље, против реакционара свих врста. Ми ћемо се још чврће повезати 
са омладином села, радити да село добије више про свете и културе, за приступ 
најсиромашнијих у школу и својом борбом, својом организованошћу ми ћемо 
одбранити свој живот и остварити срећнију будућност, какву има омладина великог 
Совјетског Савеза, која живи ради у миру и слободи. Тако ћемо дати свој удео у 
великој народној борби за ХЛЕБ, МИР И СЛОБОДУ.

 ЖИВЕЛО ЈЕДИНСТВО РАДНИЧКЕ И СЕЉАЧКЕ ОМЛАДИНЕ
 ЖИВЕЛО ЈЕДИНСТВО ЦЕЛОКУПНЕ РАДНЕ ОМЛАДИНЕ У БОРБИ ЗА 

СВОЈА ПРАВА, ЗА БОЉИ ЖИВОТ ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ

Чачак 11- VIII – 1940. г. Радна омладина Чачка

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-25-24, 25)

БР. 79, ПОЛИЦИЈА ТРАЖИ ФИНАНСИЈСКИ КРЕДИТ
ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМУНИЗМА, 16. АВГУСТ 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 2245
16. августа 1940. године
Чачак

Предмет: молба начелства за поверљиви кредит за сузбијање комунизма

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ II
Сарајево

Начелству је част преставити банској управи следеће:
У сваком извештају од пре скоро годину дана по питању сузбијања комунизма 

начелство ово доставило је предлог и молило Банску управу да начелству додели 
бар најмању суму од 300 дин. за учињене ситне издатке око овога посла: плаћају 
се донети леци, да се понека сума извесним лицима из радничких редова за ма 
какву било услугу и помажу се лица која стоје у сталној вези са начелством ради 
горе поменутог циља. И по овим предлозима начелства, начелство ни до данас није 
имало на располагању ни најмању суму новаца, да је потписати да би постигао 
жељени успех, као што га постиже, све своје трошкове сносио из свог џепа.

Начелство овим поновним предлогом жели да са истим упозна понова 
Банску управу о изнетом, молећи да се начелству месечно стави поверљив кредит 
од најмање 300 дин. који би био употребљен за намењени циљ, нарочито сад у 
овим приликама када се комунизам више сеје пуштеним слободно брошурама о 
СССР и када се готово свуда јавно прича о социјалном померању и животу. А са 
овим молим да се начелству стави на расположење и једна бесплатна жељезничка 
бесплатна карта за све пруге пошто је Чачак, жељезнички чвор и раскршће а Чачак 
и центар ширења комунизма, да је у том правцу чешћи долазак комуниста са 
стране у Чачак, који треба да прате и откривају ради проналаска комунистичког 
материјала и тајног скупа, т.ј. одржавања седница, што би било важно да се 
комунистички оријентисана лица прогоне строгим казнама.

 Срески Начелник
 Жив.Томић
КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 3996 Примљено 17. VIII 1940.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-40-2)
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БР. 80, ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА И ЖАНДАРМЕРИЈЕ
О ПИСАЊУ КОМУНИСТИЧКИХ ПАРОЛА У ЧАЧКУ И ЉУБИЋУ,

9/10. СЕПТЕМБАР 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 2397.
10-IX-1940. год.
-ЧАЧАК-

Предмет: Комунистичке пароле по зидовима у Чачку

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ОДЕЛЕЊУ ЗА ДРЖАВНУ ЗАШТИТУ I

БЕОГРАД
По горњем предмету ово среском начелству част је доставити следећи 

извештај:
У ноћи 9 на 10 септембар т.г. непознато лице исписало је руком на зидовима 

неколико периферних кућа у Чачку, масном црвеном бојом следеће комунистичке 
пароле: “Живела влада радника и сељака”, “Живео Стаљин” и “Боримо се против 
скупоће”.

Ови натписи одмах су уклоњени.
Извиди су у току
С молбом на знање

 Замењује
 среског начелника
 подначелник,
 М.Франић с.р.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 2397.
10-IX-1940. год.
-ЧАЧАК-

Предмет: Комунистичке пароле по зидовима у Чачку

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ 
УПРАВНОМ ОДЕЉЕЊУ II

САРАЈЕВО

Достављајући предње, овом среском начелству част је и овом згодом 
молити Наслов за интервенцију код надлежних, да се жандармеријска станица у 
Чачку појача са још најмање десет способних жандарма и да се одреди да службу у 
граду Чачку врше искључиво жандарми, јер је градска стража, која је састављена 
од домаћих и нестручних људи у апсолутој немогућности за вршење било какве 
полицијске службе са успехом.

С молбом на знање.
КРАЉЕВСКА Замењује
БАНСКА УПРАВА среског начелника
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ подначелник
САРАЈЕВО М.Франић

Пов.Д.З.No 4367 Примљено 11. IX 1940.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИСКИ ПУК
Ј.Б.Бр. 2774
12. септембра 1940. год.
у Сарајеву
Комунистички натписи по зидовима кућа
у граду Чачку, среза Трнавског.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ 
БАНОВИНЕ (Управ. оделење)

Командир жандармеријске станице Чачак под Бр. 1995 од 10. септембра 
1940. године извештава:

“Ноћу између 9. и 10. септембра 1940. године, у граду Чачку, среза Трнавског, 
бановине Дринске и у селу Љубићу, среза Љубићског, бановине Дринске, по до сада 
непознатим лицима, по зидовима кућа у споредним улицама, на десетак места, 
стављени су натписи са црвеном фарбом: “Живео Стаљин, живеле влада радника и 
сељака, боримо се против скупоће, хоћемо споразум са Совјетском Русијом”.

Ови натписи са зидова одмах су уклоњени, а за лицима која су стављала ове 
натписе, трага се енергично, како би се подвргли законској одговорности”.

Предњи извештај достављам са молбом на знање и надлежност.

ДОСТАВЉЕНО:
Краљевској банској управи Заступа команданта,
дринске бановине и Потпуковник
Команданту жандармерије [нечитко]
 

КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4417 Примљено 13. IX 1940.
(ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 82)

БР. 81, ИЗВЕШТАЈ ЖАНДАРМЕРИЈЕ О ДЕМОНСТРАЦИЈАМА
КОМУНИСТА У ЧАЧКУ 11. СЕПТЕМБРА 1940.

Жандармеријска станица Чачак
Бр: 2021
12. септембра 1940. г.
У ЧАЧКУ
Комунистичке манифестације
и демонстрације у граду Чачку
среза трнавског извештај доставља55

КОМАНДАНТУ ДРИНСКОГ ЖАНДАРМЕРИЈСКОГ ПУКА Ј.Б.

11. септембра 1940. године између 18-19 часова у граду Чачку, среза 
трнавског, једна група екстремних елемената-студената, ђака и радника, који се 

55 Чланови КПЈ у Чачку су намерно 11. септембра 1940. организовали демонстрације, јер је 
тога дана био велики вашар, па су се надали доброј пропаганди код сељака који долазе у 
град. Претходно су направили договоре како ће заштити говорнике од полиције, коју су 
када је интервенисала напали каменицама (Н.Јешић-М.Стефановић, н.д., стр. 109).
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је увукла неопажено међу многобројне сељаке, пошто се је одржавао овог дана у 
Чачку велики вашар, приредила је непримећено на пијаци манифестације Стаљину 
и Совјетској Русији, које су манифестације организовали и предводили Митровић 
Ратко, Јанковић Милан56 студенти из Чачка, Минић Милка и Петровић Разуменка 
филозофи из Чачка са другима, а на два платна на штаповима истакли су и носили 
комунистичке пароле које су написане на два платна са црвеним словима. На 
једном је стајало “ЖИВЕЛА ВЛАДА РАДНИКА И СЕЉАКА” а на другој “ЖИВЕО 
СТАЉИН”.

Манифестаната је било око 30, којима је међу великим бројем сељака 
одржао краћи говор студент Јанковић Милан, који је између осталог рекао: 
“ЖИВЕО СТАЉИН, ЖИВЕО САВЕЗ СА СОВЈЕТСКОМ РУСИЈОМ, ДОЛЕ ВЛАДА 
КАПИТАЛИСТА, ДОЛЕ ПОЛИЦИЈА, РАДНИЧЕ И СЕЉАЧЕ ВЕЋ 20 ГОДИНА 
ТЕ ВЛАДЕ КАПИТАЛИСТА СИСАЈУ И НЕДАЈУ ТИ НИШТА ДА ПРЕДУЗМЕШ 
ПРОТИВ ЊИХ, А НИТИ ДА САЗНАШ ЗА БЛАГОСТАЊЕ СВОЈИХ ДРУГОВА У 
СОВЈЕТСКОЈ РУСИЈИ”. Позивао је манифестанте и присутне на побуну против 
капиталистичке владе, полиције и других и тражио присаједињење у Совјетску 
Русију, наглашавајући да постоји влада радника и сељака, па су манифестанти кроз 
масу света пошли на сајмиште улицом манифестујући за Стаљина и Совјетску 
Русију, демонстрирајући противу наше владе, као и скупоће и полиције, где су 
манифестанти од једне жандармеријске патроле и градских стражара растурени 
силом уз припомоћ једног броја сељака, који су протествовали противу комуниста 
говорећи ви хоћете леба без мотике, што овде нема, а нарочито се је у успостављању 
реда и мира истакао пешадијски наредник водник III кл. Николић Драгојло са 
службом у слагалишту 4 пешадијског пука у Чачку, на ког су комунисти били 
напали и исти је добио неколико удараца, од којих нема последица, а такођер је 
један ударац каменом добио и каплар Стојисављевић Станко станице Мрчајевци и 
нема од тог ударца никаквих последица по његово здравље.

Остали жандарми нису интервенисали, јер је ред и мир убрзо успостављен, 
а противу свих учесника ових манифестација и демонстрација поднете су пријаве 
надлежној власти и већи број је ових већ у притвору.

Предњи извештај достављам команданту, шефу управне власти и надлежним 
с молбом на надлежност.

Достављено:
К-ту Дринског жан. пука, Командат станице
начелнику среза трнавског, и жанд.наредник водник II класе
концепт редовним путем чети. [нечитко] 
   
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-6-15)

БР. 82, ПЛАКАТ ПОКРЕТА ЗБОР “КО ИМА УШИ ДА ЧУЈЕ НЕКА ЧУЈЕ...” 
УПЕРЕН ПРОТИВ ДЕЛАТНОСТИ КОМУНИСТА У ЧАЧКУ,

19 СЕПТЕМБАР 1940.

“Ко има уши да чује нека чује...”

Последњи догађаји у појединим градовима наше домовине, а нарочито 
у нашем граду Чачку, и околини, гони нас као смрт, да свима позванима (а сви 
честити су позвани) упутимо питање: имате ли уши, имате ли очи да чујете и 
видите буру, која сналази овај историјски град?

Имате ли чојства и јунаштва, љубави и пожртвовања, како према својој 
ужој, тако и према широј породици што се Југославијом зове?!

Изгледа да су многи и најпозванији уљуљани сном летаргије, или 
неким страховитим дрогама, те не виде буру која се спрема овој светој земљи 
Југословенској, а коју спремају њени одрођени синови, агенти туђинаца: 
комунизам, жидова и масонерије, која угњетава 180 милиона наше словенске браће 
у земљи која се звала матушка Русија. Ова страховита дремеж захватила је и наш 
историјски град Чачак, и његове честите синове и кћери.

Пробудите се Чачани и Чачанке, јер Вас Ваша рођена деца - одроди Ваши 
краду и спремају Вам страховиту и пуну ужаса смрт.

Пробудите се, и погледајте стварности у очи, а та стварност ће Вам указати 
праву истину, а истина ће Вам рећи: последњи секунд од двадајестог часа је ту, и ако 
не устанете свим силама у борбу против својих одрода који се зову “комунистима”, 
а који су у истини плаћеници и агенти централе жидовско-масонске, која се 
совјетијом зове, на гробовима Вашим рука истине исписаће речи: проклети да су 
шта урадише са светињама нашим.

Пробудите се, зашто спавате, зар нечујете вапај и болни крик крви најбољих 
наших синова која је проливена на земљу ову, а која Вас као стражар на кули 
светиљи позива да спасавате: част и образ, јунаштво и витештво и светиње земље 
југословенске.

Ратници и хероји града Чачка и околине, зар дозвољавате да се краде 
Ваша крвљу створена тековина? Питаћете: а које краде и за чији рачун.-Ево Вам 
одговора: Краду је они који су пре пет дана на сред пијаце клицали Џугашвилију 
званом Стаљину, шефу разбојничке јудео-марксистичке банде. Ето, краду је “они” 
који нису ништа за ову земљу дали. Краду је и заводе Вашу младу децу говорећи јој 
о “слободној љубави” чиме се сваки ратник мора застидети.

Та иста банда користи сва нечасна срества и наговара на штрајкове и буне 
необавештено и честито радништво, туткајући их да Вам радње и домове лупа. 
Чујте шта им они кажу: да сте Ви криви за скупоћу и беду која је наступила по 
плану главног редитеља драме, који седи у Совјетији. Тако им они говоре, а честити 
и необавештени радници и сељаци незнају да су “они”- ти агенти жидовско-
масонски, криви за све ово што ми сви трпимо и подносимо. Ти комесари и 
комесарчићи јудео-марксистички, познати су Вам као велики ладолежи, и гледају 
где ће се и на коју државу залепити као пијавице, проливајући и пијући крв народну. 
То су ти, који на својим мрачним душама носе преко четрдесет милиона најбољих 
Словенских синова. То су ти који ће сутра недај Боже, да наша лепа домовина дође 
у питање, наћи се негде у Швајцарској, као и њихови другови за време прошлог 
рата, да би потом ти мрачњаци-ЗАДЊИ ПОСТАЛИ ПРВИ.

Погледајте их, они су творци нереда, а затим као кукавице, повлаче се у крај 
и кибицују, посматрају како невини плаћају њихов бандитски цех.

56 Милан Бата Јанковић (1919-1941), студент медицине из Чачка; од 1937. активно организује 
СКОЈ у Чачку; током устанка један од истакнутијих организатора чланова КПЈ; био је 
председник Одбора за борбу против пете колоне у Чачку 1941. која је извршила многе 
егзекуције; заробили су га легализовани четници и после суђења и мучења заклали 24/25. 
новембра 1941. у Лиси код Ивањице (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 371)
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Ти јеврејско-бољшевички трабанти, кличу неком Џунгашвилију-Стаљину, 
и вређају име нашег љубљеног Краља, кога сте ви, хероја и витеза, после Бога 
спомињали. Зар то није ужас, зар то није страхота, зар ће те и даље ћутати и 
дозволити да постанемо робље “оног” који ће бити страшнији од Турака.
 
Сељаци и радници,

обраћамо се и Вама и питамо Вас: зар немате снаге да се супроставите тој црвеној 
аждаји, која гутајући све светиње Ваше прети и Вама? Зар не видите шта Вам се 
спрема од “оних” који Вам се претстављају као пријатељи, а уствари они су Ваши 
највећи непријатељи? Ви хоћете доказ, ево пружамо Вам и то:

Чујте шта каже духовни водитељ Ваших вођа Лењин за Вас: “Не могу 
подносити мужике-сељаке. Мрзим их са изразом пуним гађења. Мрзим сељаке, 
које је онај размажени, слаби Тургењев и онај фарисеј Толстој толико идеализовао. 
Сељаци претстављају оно што не могу да трпим, што ми се гади. Прошлост, веру, 
религиозну глупост и ручни посао-рад. Волео бих кад би сви сељаци изгинули. 
Сваког сељака треба исећи, као што хирург изрезује отеклину. Крв је људска 
најбољи гној што нам га може природа дати, ја место јасних гласних звукова песама 
- слушам сваки дан крик и јаук затворених робова и последње уздизање умирућих 
(поубијаних) сељака и радника. Уверам Вас, да је ове најстрашније, симфоније не 
бих заменио за свих девет Бетовенових симфонија”.  
 
Хероји села и радни - јуначки народе града

видиш ли какав је план спремљен за тебе, а тај план извршиће над тобом “онај” који 
ти се прави пријатељем и гура те да кличеш јеврејској банди, која седи у Совјетији. 
Ово је план њихов, и они од тог плана неће одустати, јер то је аксиома Јевреја и 
масона и њихових повереника, који седе у нашој матушки Русији.
 
Трговци и занатлије

и вама се обраћамо и питамо Вас: хоћете ли и даље кокетирати са непријатељима 
Вашим и Ваше отаџбине? Хоће ли се у Вама пробудити дух чојства и витештва 
и подићи хајку на комунистичке вукове у овчој кожи, или ће те и даље у том 
кокетном положају мислити само на муњевито богаћење, од кога никакве фајде 
нећете видети, јер ће то све отићи у жидовско-масонске руке, а вама ће се добацити 
речи пуне сарказма “врањац је одиграо своју улогу и више није потребан”.
 
Првосвештеници, свештеници, учитељи, официри и војници, професори, судије

и сви честити и поштени што чините Југославију Југославијом, подигните свој 
глас и своје мисли од уобичајеног и непотребног и дигните хајку - устанак против 
тутиквана јеврејских, који припремају долазак анђела смрти, крвопролића, хаоса и 
беде нашој напаћеној земљи.

И Вас најпозваније, почев од оних који чувају Круну нашег младог и 
љубљеног Краља Петра, па све до последњег послужитеља у Министарству, питамо: 
докле ће те попуштати овој јеврејско-комунистичкој аждаји?!

QUO VADIS господо Југословенска, са оваквим инертним и индиферентним 
поступцима светој и херојској Југославији?!

Знате ли да ће над гробовима вашим записати деца ваша страховите речи-
речи осуде:

“Проклети да су, јер очи имадоше и невидеше, уши имадоше и нечуше”.

Живео Краљ Петар II! Живела Југославија! Живела југословенска војска и народ!
Живео Ј.Н.П. “ЗБОР”.

Чачак
1940.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-42-14)

БР. 83, КОМУНИСТИ ПРИСИЉАВАЈУ РАДНИКЕ ДА КЛИЧУ СТАЉИНУ - 
ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ ОД 5. ОКТОБРА 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 2547
5 - X – 1940. године
-ЧAЧАК-

Предмет: Павић Добросав и другови
присиљавали раднике на клицање
комунистичких поклика.

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
 одељењу за државну заштиту I Београд

По горњем предмету ово[м] Среском начелству част је доставити Наслову 
следећи извештај:

Жандармеријска станица у Чачку својом пријавом од другог октобра т.г. 
2217 пријавила је овом Среском начелству Павић Добросава57 кројачког радника из 
Катрге, среза Љубићког, Гајевић Добрицу58 кројачког радника из Мрчајеваца, среза 
Љубићког ради тога што су исти дана првог октобра т.г. на државном путу код 
села Паковраћа напали Костић Радишу радника завода “Чачак” из Видове, среза 
љубићког и Пејицу Срећка радника завода “Чачак” из Међувршја среза трнавског 
и што су их присилили да вичу: “Живео комунизам, живео Стаљин”.

Предвиденим извидима по овом Среском начелству установљено је следеће:
У уторак дана првог октобра т.г. враћали су се колима из Пожеге Павић, 

Милосављевић и Гајевић. Када су око 17 часова били код села Паковраћа викали 
су из кола “живео радни народ, живео Стаљин, живела Совјетска Русија, доле 
капитали”. Док су они ово викали пролазили су на бициклима поред њих Костић 
и Пејица. Костић је у пролазу према њима направио знак, машући лево и десно, 
да то не одобрава. На ово су Павић, Милосављевић и Гајевић скочили са кола, 
потрчали су за Костићем и Пејицом, сустигли су их и опколили. Павић је са камом, 

57 Добросав Павић (1913-1943), кројач, рођен у Катрги; члан КПЈ; у устанку 1941. био је 
водник Четврте чете Љубићког батаљона; повукао се у Босну где је био борац Чачанског 
батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо је у борби на Пидришу код Прозора 4. марта 
1943. године (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 123). 

58  Добрица Гајовић (1921-1943), кројач, рођен у Мрчајевцима; члан КПЈ; борац Љубићког 
партизанског батаљона у 1941. години; ухватили су га легализовани четници и предали 
Немцима, који су га одвели у Бањички логор, где је стрељан 25. маја 1943. године (Чачански 
крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 140).
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коју је држао у руци хтео да им сасече гуме на бициклама, али на њихову молбу и 
на интервенцију Милосављевића, одустао је од тога. Тада је ухватио левом руком 
за гушу Костића и држећи у десној руци каму тражио је од њега да виче: “живео 
Стаљин, живела Совјетска Русија”. Док је Павић присиљавао Костића, тражио је од 
Милисављевића и Гајевића, који је држао ступац од кола у руци нека држе Пејицу 
и нека пазе да и он виче. Како Костић у први мах није хтео да виче оно што је 
тражио Павић, Павић је машући камом према њему поновио му неколико пута: 
“говори или сечем”. Под овим пристиском Костић је повикао гласно за Павићем 
три пута: “живео Стаљин, живела Совјетска Русија”. То је исто поновио и Пејица. 
После овог Костић је молио Павића да их остави на миру. Милосављевић је такође 
тражио од Павића да их пусте. На ово је Павић упитао Костића и Пејицу: “Јесте 
ли сада за Совјетску Русију?” када су они рекли да јесу, пустио их је да оду. Када 
су Костић и Пејица били на двадесетак метара од њих узвикнуо им је Костић: 
“Пресешће вам Стаљин и Совјетска Русија, за такве има места”. На ово је Павић 
рекао Милосављевићу и Гајевићу да ударе камењем за њима, а и сам је дограбио 
камење говорећи: “Зар тако ви курве, чекајте, видећете двадесет и другог”. Костић 
и Пејица угибајући се камењу сретно су побегли.

После него што су Костић и Пејица побегли наишли су на пут Колаковић 
Петар из Пријебоја среза кореничког и Стаменић Гојко из Трбушана, среза љубићког 
радници на изградњи пруге Чачак-Бања Лука. Павић, држећи непрекидно каму, са 
својим друштвом зауставио је и ову двојицу, рекавши им да су они викали: “живео 
Стаљин, живела Совјетска Русија”, а да су их она двојица што су побегла ради тога 
псовали и тражио је од Колаковића и Стаменића да му кажу како се она двојица 
зову. Када му то ови нису рекли, извинивши се да незнају, он је са Милосављевићем 
и Гајевићем сео у кола и продужио пут Чачка.

Саслушан Павић признаје да је викао: “Живео радни народ, живела Југо-
славија, живела Русија, живео Краљ”. Он наводи да су Костић и Пејица пролазећи 
мимо њих, док су они напред наведене поклике клицали, опсовао им мајку и да су 
им показали лакат. Тврди да су он, Милосављевић и Гајевић тада скочили са кола 
и када су их сустигли да су их питали, зашто им псују мајку. Признаје, да је држао 
каму у руци, за коју тврди да ју је извадио тек кад су се Костић и Пејица ухватили 
за своје џепове. Изјављује да су Костић и Пејица на његово питање рекли, да су се 
шалили, а да је он на то њима рекао, да кад су се шалили, нека кажу и они “Живела 
Русија” а када су они то рекли, каже, да су пошли свако својим путем.

На исти начин приказују овај догађај Милосављевић и Гајић бацајући сву 
кривњу на Павића.

Како је кривња Павића, Милосављевића и Гајевића доказана саслушањем 
сведока, Сенић Љубомира, земљорадника из Бечња, среза љубићког, који је њих 
наведеног дана са својим колима возио, као и преслушањем Костића и Пејице те су 
они ради тога пресудом овог начелства од 4 октобра т.г. Бр. 20871 пресуђени са по 
20 дана затвора, ради дела из тач.3 члана 357 ст. к.з.и одмах су задржани у затвору 
ради издржавања досуђене казне.

КРАЉЕВСКА Срески начелник
БАНСКА УПРАВА Ж.Томић с.р.
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4766 Примљено 7. X 1940
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-26-13, 14) 

БР. 84, ДЕЛАТНОСТ КОМУНИСТА У ЧАЧКУ - ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ
ОД 10. ОКТОБРА 1940.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИСКИ ПУК
Пов.Ј.Б.Бр. 2315
10. октобра 1940. год.
у Сарајеву

Мере против ширења
комунизма у Чачку
предузети моли.

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
-управ. одељење-

Варош Чачак има свега око 9.000 становника. Но и поред овако малог 
броја становништва ово место, које се уз Крагујевац сматра националним срцем 
Шумадије, игра значајну улогу нарочито у социјалном и просветном погледу и 
услед тога врши велики утицај на своју близину и далњу околину.

Тако у месту се налазе следећа индустријска предузећа: Војно технички 
завод са 920 раденика, фабрика хартије “Пантић и друг” са 150 раденика, парни 
млин “Синови Павла Брушије” са 40 раденика и пивара “Станковић и Крен” са 9 
раденика. Овоме броју треба додати још око 600 занатлиских раденика. Укупно 
има око 1720 индустриских и занатлиских раденика.

Од средњих школа има две гимназије са око 1800 ученика.
Према изнетом од укупних 9.000 становника има око 3520 раденика и ђака 

средње школе.
Као што се из овога види Чачак је врло подесно место за ширење комунизма 

и има доста материјала за припремање револуционарне војске у срцу Шумадије.
Није чудо што је, према оваквом стању ствари, Централни комитет 

комунистичке партије изабрао Чачак за једну варош у којима треба развити рад до 
максимума, па [је] пронашао и своје људе способне за овакав рад.

У последње време запажа се нарочита планска акција у раду комуниста у 
Чачку, а за доказ овоме служе следећи случајеви комунистичке акције у Чачку, који 
су се догодили последњих неколико месеци и то:

28. априла ове године растурани су комунистички летци под насловом: 
“Радном народу Југославије”.

29. априла растурао је комунистичке летке Ћурчић Радомир, браварски 
радник војно-техничког завода. Летци су имали наслов: “Младим радницима и 
радницама, ученицима и ученицама”, а садржина летка била је уперена против 
рата, а за борбу радне класе против капиталиста.

1. маја пронађени су у вароши комунистички летци под насловом: “Шта 
треба да знамо”, а истог дана око 7 часова десетак радника фабрике хартије 
покушали су да одврате и спрече раднике ове фабрике да тога дана раде, али су 
интервенцијом органа власти растурени, а коловођа Петровић Симљ, родом из 
Штипа, ухапшен је и предат са пријавом среском начелнику у Чачку.

Истог дана радници и раднице у мањим групама обишли су гроб чувеног 
комунисте Др. Мишовић Драгише.

Да међу ђацима средњих школа постоји јака комунистичка акција сведоче 
комунистички летци растурани 25. маја под насловом: “Писмо поштеној јавности 
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Чачка и околине и ђачким родитељима чачанске гимназије”, у којима се напада 
Љотић и ђаци чачанске гимназије, који су присталице љотићевог покрета “Збор”.

Овај летак изашао је као последица међусобних сукоба и физичких 
разрачунавања ђака комуниста са ђацима који су присталице Љотићевог покрета.

26. маја патрола станице Чачак ухапсила је Минић Милку, студенткињу 
филозофије и Радосављевић Ангелину, раденицу у фабрици хартије, јер је код њих 
пронашла комунистичку литературу и утврдила да припадају комунистичкој ћели-
ји. Са пријавом и доказним материјалом предате су среском начелнику у Чачку.

9. јуна растурени су комунистички летци под насловом: “Радницима, сељацима 
и свој поштеној јавности Чачка и околини”, са потписом: “Борци против рата”.

9. јула растурено је око 100 летака под насловом: “Радницима и радницама, 
сељацима и свим поштеним грађанима”, са потписом: “Присталице класног 
радничког покрета у Чачку”.

Ноћу између 13. и 14. јула растурено је око 300 комунистичких летака 
под насловом: “У борбу против дивљачког терора над радничком класом”, чији 
је садржај уперен против рада среског начелника, подначелника и команданта 
жандармеријске станице Чачак, за које се у летку каже да по налогу буржоаско-
пљачкашке и национално издајничке владе Цветковић-Мачек-Корошец врше 
нечувена насиља над радницима.

Ноћу између 17. и 18. августа растурани су у већем броју комунистички 
летци под насловом: “Радна омладина Чачка”.

9. септембра по зидовима кућа у Чачку и у селу Љубићу освануиле су црном 
бојом исписане комунистичке пароле: “Живела Совјетска Русија, живео Стаљин, 
доле скупоћа, доле фашистичке реформе”.

11 септембра за време годишњег вашара група од 30 студената, ђака и 
радника увукла се међу сакупљене сељаке на вашару и манифестовала Стаљину и 
Совјетској Русији. Ови манифестанти носили су разапета два платна на штаповима 
са исписаним комунистичким паролама:Живела влада радника и сељака; Живео 
Стаљин”. Јанковић Милан, студент, одржао је и говор против владе капиталиста, 
против полиције, а за савез са Совјетском Русијом, позивајући присутне на побуну 
против данашњег поретка и наглашавајући да постоји влада радника и сељака.

Манифестације су организовали и предводили Митровић Ратко, Јанковић 
Милан, Минић Милка и Петровић Разуменка, сви студенти из Чачка.

При растеривању ових манифестаната лакше су повређени пешадијски 
наредник водник треће класе Николић Драгојло и жандармеријски каплар 
Стојислављевић Станко.

1. октобра на сахрани Миладиновић Маринка, шегрта војно-техничког 
завода, на пијаци у Чачку одржао је комунистички говор Јанковић Бранко, бравар 
у поменутом заводу. У говору је оптуживао Управу војно-техничког завода, 
наводећи да тамо батинају и убијају раднике, критиковао је данашњи поредак, за 
који је рекао да је уперен против радништва. Даље је говорио да нема Бога, да су 
Богови свештеници на земљи и позивао на борбу против Бога, против власти и 
против Управе војно-техничког завода.

Осим наведених случајева комунистичке пропаганде било је више штрајкова 
и то:

13. маја 30 до 40 раденика, запослених у фабрици хартије, покушали су 
претњама да спрече улазак осталим радницима на посао, наговарајући их да 
ступе у штрајк како би присили управу која би у својим пословима преговарала са 
управом фабрике, као и да им се све време проведено на боловању исплаћује као 

да су радили. Интервенцијом органа власти ова група је отклоњена из предузећа, а 
остали радници продужили су рад.

1. јула ступило је у штрајк око 80 радника фабрике хартије, сви организовани 
у УРС-у, а они организовани у Југорасу нису ступили, па је због тога дошло и до 
сукоба између ове групе. Узрок штрајка био је захтев за повишицу наднице.

Штрајкаче је предводила група крајњих левичара, потпомогнута и од лица 
сумњивих комунизму који нису били запослени у фабрици.

8. јула ступило је у штрајк око 30 опанчарских, обућарских, кројачких и 
абаџијских радника, организованих у УРС-у. У штрајк су ступили из солидарности 
са радницима фабрике хартије, који су ступили у штрајк 1. јула.

16. септембра ступило је у штрајк око 150 радника запослених на градњи 
жељезничке станице Чачак и пруге нормалног колосека, ради повишице својих 
надница.

Ако се о изнетим догађајима дубље размисли и ако се исти стручно 
анализирају, онда произлази да у Чачку постоји јака комунистичка организација, 
која ради у духу комунистичке тактике и према локалним приликама на врло 
широкој основи и вешто, а у ширењу летака врло опрезно.

Да и државна власт не поклања потребну пажњу и озбиљност на рад 
комуниста у Чачку наводим следећи случај:

Жандармеријска станица Чачак пријавом Бр. 1133 од 27. маја ове године 
поднела је тужбу Државном тужиоцу против Минић Милке студенткиње филозофије 
и Радосављевић Ангелине због пронађене комунистичке литературе код њих.

По овој пријави одржан је претрес 29. јуна ове године код Окружног суда у 
Чачку.

У време суђења претседник већа, Поповић Димитрије слабо се је интересовао 
за ток суђења. При заклињању једног сведока тражио је прво да се сведок прекрсти, 
па после да се не крсти већ само да подигне три прста у вис. На ово се публика, 
коју су у ствари сачињавали комунисти и њихови симпатизери, грохотом смејала. 
Приликом заклињања осталих сведока у сали су се смејали, јер су сви знали да су 
искази сведока лажни.

Бранилац Ћурчић Александар, познати комуниста, у главном је нападао 
управну власт и жандармерију, говорећи да је то једна разбојничка банда, јер да 
пресрећу на улици и хапсе невине женске и према речима браниоца изгледало је 
као да се органи управне власти и жандармерија налазе на оптуженичкој клупи, а 
не комунисти.

На све ово публика се је смејала, а претседник већа, као ни остали чланови 
нису ништа предузимали да сачувају ауторитет суда и управне власти.

Према добијеним подацима интелектуалне комунистичке вође у Чачку 
јесу: Ћурчић Александар, адвокат; Минић Милош, авокатски приправник; 
Минић Милка, жена Милошева, студент филозофије; Радосављевић Момчило; 
Велимановић Момчило; Петровић Разуменка; Симовић Милорад; Митровић 
Ратко; Миловановић Ђорђе; Стамболић Петар, сви студенти; Андрић Ђурђијанка, 
сестра нудиља у поликлиници; Матић Јелена, дипломирани правник и Др. Катанић 
Момчило, лекар.

Изразити симпатизери комунизма и помагачи напред наведених јесу: 
Јовановић Аца, кафеџија; Поповић Ђорђе; Туцаковић Миливој; Аксентијевић 
Момир; Костић Милорад и Молеровић Ђорђе, судије.

Полицијску службу у вароши Чачку врше стражари градског поглаварства 
чији је стварни старешина Минић Драгомир, секретар градског поглаварства, а 
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отац Минић Милоша, адвокатског приправника и свекар Милке жене Милошеве, 
обоје најистакнутији комунисти у Чачку. Према овоме може се оценити какав 
је рад градских стражара на сузбијању комунизма, који и иначе немају стручне 
спреме ни способности за сузбијање комунизма.

Среско начелство нема специјалних органа за рад против комунизма, а 
жандарми станице Чачак не врше редовну службу у вароши већ имају свој реон у 
околини Чачка.

Према свему изнетом мишења сам да би за сузбијање комунизма у Чачку 
било потребно предузети следеће:

1) Да би се из банске управе упутио један чиновник са свим до сада 
прикупљеним материјалом о раду комуниста у Чачку, који би на лицу места 
детаљно простудирао прилике у Чачку и рад комуниста, па да се на основу 
те студије предузму даље потребне мере.

2) Потребно би било да се у Чачку што пре образује Претстојништво 
градске полиције, јер би се на тај начин целокупна месна полицијска власт 
сконцентрисала у стручним рукама државних органа, а не да у вароши 
врши полицијску службу градско поглаварство преко својих нестручних 
стражара, који су уз то мештани и зависни од месних политичара и повезани 
фамилијарним и пријатељским везама.

3) да би се према лицима која су у овоме извештају наведена као интелектуалне 
комунистичке вође требало предузимати најстрожије репресивне мере за 
сваки њихов илегални рад.

Све наведено требало би најхитније предузети, јер комунизам треба у 
корену сузбијати чим се ма где појави и не чекати да он постане опасан по цео крај 
у коме се појавио, јер доцније последице могле би бити врло опасне, а нарочито у 
садашње време ратне опасности.

С молбом на даљу надлежност.

КРАЉЕВСКА Командант, пуковник
БАНСКА УПРАВА [нечитко]
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 4829 Примљено 11. 10. 1940.

(ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 96.)

БР. 85. ПРЕПИС НЕОДРЖАНИХ ГОВОРА АЛЕКСАНДАРА ЋУРЧИЋА И 
МОМЧИЛА РАДОСАВЉЕВИЋА, СПРЕМЉЕНИХ ЗА ПОМЕН

ДРАГИШИ МИШОВИЋУ, 20. ОКТОБАР 1940.59

ПРЕПИС НЕОДРАЖАНОГ ГОВОРА ЋУРЧИЋ АЛЕКСАНДРА АДВОКАТА ИЗ 
ЧАЧКА

Овде, на гробљу, човек мора да размишља о смрти. Смрт и гробље интересују 
и дете, које тек почиње да размишља и старца који преживљује последње дане.

Свакидашњи живот и борба не допуштају човеку да размишља о свим 
проблемима, али чињеница смрти и гроба, отржу човека од мисли о свакидашњици 
и нагоне га да мисли о постанку, битисању и нестајању.

Буржоаска наука, филозофија а и религија, на ово питање одговарају са 
вечношћу, загробним животом. За њих свет није постао већ је створен, он има 
свој почетак али нема свој крај, јер се и после смрти живи загробним животом у 
вечном блаженству. Ова филозофија иде на то, да убеди да нема ничег новог под 
сунцем, да је све једно било и да ће бити, да је увек било беде и сиротиње, и да ће 
је увек бити, да је увек било ратова и да ће их бити, да је увек било господара и 
робова и да ће их бити.

Човек, над чијим гробом откривамо данас овај споменик и бисту није 
присвојио ту религију и ту филозофију. Његова филозофија је била филозофија 
радничка и пролетерска, дијалектички материјализам. Филозофија која учи да 
вечнога нема, да се све мења и да је само промена вечна.

Зато се овај човек, пок. Мишовић, за свога живота и борио противу беде 
широких радних маса, противу ратова а за мир, противу угњетавања социјалног 
и политичког за социјалане и политичке слободе, за независност и права народа 
Југославије. У тој борби овај човек је и рано завршио живот.

Данас, после не дугог времена после његове смрти увиђамо јасно да су ти 
идеали велики за које се он борио.

Данас широке радне масе осећају још већу беду него раније, јер су постали 
жртве скупоће и ратне спекулације капиталиста.

Данас широке радне масе пред сталном опсношћу рата увиђају да је и борба 
противу рата велики идеал, за који вреди живети и борити се.

Данас када у империјалистичком рату, који се води у свету, толике нације 
падају као жртве ненаситих освајача, сви ми увиђамо колико је велики идеал борбе 
за независност. Данас нам је јасније него пре, зашто се покојни Мишовић борио 
за савез са Совјетском унијом, јер нам је данас јасно, да тај савез значи гаранцију 
независност и слободе овога народа, који је пролио море крви и посејао своје кости 
по бреговима и долинама ове земље за извојевање своје независности и слободе.

Због тога, што је покојни Мишовић јасно увидео интересе радног народа, 
радника и сељака, он припада њима. И због тога откривајући овај споменик 
предајемо га њима на чување, са узвиком:

Слава пок. Драгиши Мишовићу!

ПРЕПИС НЕОДРЖАНОГ ГОВОРА РАДОСАВЉЕВИЋ МОМЧИЛА-СТУДЕНТА 
ПРАВА ИЗ ЧАЧКА

Другови
На иницијативу политичких и личних пријатеља покојног Мишовића 

открива се данас овај споменик на његовом гробу.
Фигура доктора Мишовића данас у сред империјалистичког рата лебди пред 

очима радног народа свих, угњетених и прогоњених.
Ми знамо да је за време ове кратке политичке делатности покојни Мишовић 

борио се за мир, а ми данас преживљавамо страшни империјалистички рат у који 
лако може бити увучен и народ ове земље.

Ми знамо да се покојни Мишовић борио под паролом за хлеб, а данас радни 
народ живи у страховитој беди и невољи коју му је наметнула ратна ситуација и 
шпекулација. Хлеб радника је све мањи, а капитали су све дебљи.

59 Откривање споменика Драгиши Мишовићу, који је за ту прилику обојен у црвено, 
послужио је члановима КПЈ да се промовишу у Чачку, док је полиција интервенисала због 
непријављеног окупљања (Н.Јешић-М.Стефановић, н.д., стр. 115).
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Покојни Мишовић борио се за слободу и демократију, а данас слободе 
нема, влада најцрња реакција која прогони све оне који се боре за велике идеале 
слободе и демократије. Влада као преставник капиталистичке класе хоће да заведе 
фашизам, јер у њему види једини спас интереса своје класе.

Због тога данас се још више морамо сетити покојног доктора Мишовића 
првоборца радничке класе и узвикнути:

Слава доктору Мишовићу који се борио за интересе радног народа!
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-27-15, 16)

БР. 86. ЛЕТАК “РАДНОМ НАРОДУ СРБИЈЕ”, ПОВОДОМ ПОМЕНА 
ДРАГИШИ МИШОВИЋУ, КРАЈ ОКТОБРА 1940.

РАДНОМ НАРОДУ СРБИЈЕ

Влада Цветковић-Мачек-Корошец још једном је показала своје право лице, 
показала је да наставља издајничку политику свог претходника Стојадиновића. 
У време када је Милан Стојадиновић спремао издају земље немачком фашизму, 
мучки је убијен познати борац и омиљени вођа радног народа Србије друг 
Драгиша Мишовић. Душмани и непријатељи народа мислили су да ће овим 
убиством сломити и угушити покрет радног народа за слободу и бољи живот, па 
ће лакше спровести до краја своју издајничку политику. Али су се властодршци 
грдо преварили. Радни народ збацио их је са власти а око гроба друга Мишовића 
окупљале [су] се хиљаде и хиљаде радника и сељака, заветујући се да ће борбу 
наставити до победе, да ће остварити оно зашта се борио и пао Драгиша Мишовић. 
Његов гроб постао је свето место за све оне који трпе пљачку и насиље и који се 
боре за бољи живот.

Непријатељима народа, влади Цветковић-Мачек-Корошец, која уводи 
фашизам у Југославији, ставља на коцку судбину и независност земље служећи 
Хитлеру и Мусолинију, влади која даје војне резерве хране Немачкој, која убија 
најбоље синове радног народа и његове омладине широм целе земље /Београд, 
Загреб, Сплит, Ваљево, Пећ, Подгорица, итд./ која пуни концентрационе логоре 
народним борцима, тој влади смета окупљање радног народа око гроба свог 
првоборца, смета јој и мртав Драгиша Мишовић.

За 20. октобар о.г. радни народ Србије припремио је откривање споменика 
другу Мишовићу. Према упуствима своје владе, крваве слуге крвавих господара, 
чачански полицајци Томић, Фрањић, са жандармом Џидићем дали су се на посао. 
Жандарми су запосели друмове који воде у Чачак, заустављали су и претресали 
возове којима су долазили делегати радног народа из целе Србије и хапсили по 
чачанским улицама. Ухапшено је и кажњено преко 200 људи из Чачка и других 
места Србије. Па опет, велики број радника и сељака, бежећи преко њива и шума 
испред жандармеријских заседа, искупио се на гробљу. Ту их је дочекала чета 
жандарма и полицајаца са бајонетима на пушкама и запречила долазак до гробља. 
Један друг почео је да говори али су га жандарми са упереним пушкама уклонили.

Радни народе,
Нема силе, нема бајонета који нам из нашег срца може ишчупати успомену 

на нашег палог друга. Ни мецима, ни концентрационим логорима, ни казнама ни 
прогонима не могу спречити радни народ у борби за своју слободу, за независност 
Југославије. Влада води отворену издајничку политику, какву води румунска 
буржоазија, политку увођења немачких трупа да помоћу њих држи своју пљачку 

над народом. Влада дозвољава да немачки шпијуни слободно крстаре земљом, без 
речи прима уговоре који упропашћују нашу привреду, продаје војне резерве хране 
Немачкој - мецима одговара на сваки захтев народа да се успостави војни савез 
са Совјетским савезом што би нас једино могло сачувати да не будемо увучени у 
крваво клање које бесни у свету.

Можемо ли и даље подносити насиље и терор? Хоћемо ли и даље трпети 
да нам капиталисти и шпекуланти уз помоћ владе пљачкају нашу крваву зараду 
и нашу имовину? Зар да нас са бајонетима прогоне са гробова наших најбољих и 
најмилијих? Нећемо и неможемо!

Радници и сељаци! Пружите једни другима руку, здружите се у заједничку 
борбу против заједничког непријатеља. Пред вашом снагом пући ће сви ланци, 
пред вашом песницом устукнуће сви полицајци, порезници, финанси и шумари 
који крстаре око наших домова. Створимо чврст савез радника и сељака који ће 
успоставити савез са Совјетским савезом.

 СЛАВА ДРУГУ ДРАГИШИ МИШОВИЋУ!
 ДОЛЕ ВЛАДА ТЕРОРА, ПЉАЧКЕ И ИЗДАЈЕ, ВЛАДА ЦВЕТКОВИЋ-

МАЧЕК-КОРОШЕЦ!
 ЖИВЕО БОРБЕНИ САВЕЗ РАДНИКА И СЕЉАКА!
 ЖИВЕО СОВЈЕТСКИ САВЕЗ!

Чачак, крајем октобра 1940. год. УЧЕСНИЦИ НА ПОМЕНУ
 ДРУГУ ДРАГИШИ МИШОВИЋУ
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-27-7, 9)

БР. 87, ПОЈАЧАНА АКЦИЈА КОМУНИСТА КОЈУ У ЧАЧАНСКОМ КРАЈУ 
ПРЕДВОДИ МИЛОШ МИНИЋ - ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ,

13. НОВЕМБАР 1941.

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊОХ ПОСЛОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРЖАВНУ ЗАШТИТУ I
Пов. бр. 46975
13. новембра 1940. год.
Београд

Предмет: Комунистичка партија Југославије-
вођење појачане акције.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
 II САРАЈЕВО

Министарство је извештено да Покрајински комитет Комунистичке партије 
Југославије за Србију припрема да у току овога месеца организује што већи 
број демонстрација, растурања летака и да покуша поново да организовањем 
штрајкова по државним и приватним предузећима. Циљ ове појачане акције био 
би да се поправи неповољан утисак који су изазвале неуспеле демонстрације на 
Универзитету у Београду и неуспеси комуниста у другим местима наше земље.

Ову акцију спроводе: Др. Перић Радосав, лекар са Ушћа, срез Жички; у Чачку 
адвокатски приправник Милић [треба Минић]; а у Краљеву адвокат Радичевић.
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Прилагођујући се приликама комунисти су добили налог да још више 
појачавају пропаганду у корист војног савеза са СССР, да свуда упозоравају на 
опасност која прети земљи због италијанског упада у Грчку и стварају расположење 
за улазак земље у рат, који ће помоћи и Совјетска Русија. Сада се поново избацује 
крилатица “Бранићемо земљу”.

У вези са овим наређена је најоштрија борба противу присталица “Збора” и 
“Југораса”. Ову акцију по селима имају да спроведу учитељи и симпатизери.

Дато је до знања да се комунистичка акција има стално појачавати све 
до 1. маја следеће године када ће Комунистичка партија Југославије предузети 
комунистичку акцију одлучујућих размера.

Достављајући предње, Министарство моли да се о свим сазнањима, 
по горњем предмету, предузимају најхитније законске протумере и да се 
Министарство одмах извештава о предузетим мерама. За навеДена лица са вашег 
подручја доставите личне и опште податке.

Достављено: По наредби
Управи гр. Беогр. (Одељ. Опште пол.) Министра унутрашњих послова
Кр.бан. упр.: Н.Сад, Ниш и Сарајево). Начелник
 [нечитко]

(ИАЧ, ДБ, К-6, бр. 44)

БР. 88. КОМУНИСТИЧКА АКЦИЈА МИЛОША МИНИЋА
У ЧАЧКУ 1936-1940.ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ, 22. НОВЕМБАР 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Бр. Пов. 2636
22. новембра 1940. год.
-Чачак-

Предмет: Комунистичка партија Југославије
вођење појачане акције

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
одељењу за државну заштиту I

БЕОГРАД

По горњем предмету ово[м] среском начелству част је за Минића Милоша, 
адвокатског приправника доставити следеће податке:

Минић Милош, син Драгомира, секретара Градског поглаварства у чачку, 
рођен је 28. августа 1914. год. у Чачку, вере је српскоправославне ожењен без деце, 
последње место боравка Чачак.

Као студент истиче се у Београду у раду Акционог одбора студентских 
организација. Он је неко време био и претсе[д]ник акционог одбора. Комунистичка 
пропаганда под видом “Пријатеља за Француску” односно за “француску 
демократију” за мир, у доба његовог школовања у Београду бива од њега пренесена 
и у Чачак. Као претседник акционог одбора, радећи на оснивању мензе и давању 
помоћи сиромашним студентима, на сакупљању око себе млађе, сиромашније 
студенте из Чачка и околине, скупа са њима наставља ову разорну акцију у Чачку.

Године 1936. обележена је у Чачку ова разорна акција појачана акцијом 
УРСА. Те године падају два штрајка у којима Минић улази у ближи додир са 

мануелним радницима. Залази у класну борбу и долази у ближи контакт са поч. Др. 
Мишовићем. Преговоре и споразум постигнут између предузимача и грађевинских 
радника, умешан међу раднике, покушава да разбије. Приликом штрајка радника 
фабрике хартије који је трајао од 31. августа до 7. септембра 1936. год. он тражи 
ефикаснију акцију радника и покушава их наговарати на нереде.

У ово време он предаје на пошти у Београду, на адресу “Спорт клуба-Чачак”, 
једно конвертирано писмо са једним летком, који носи наслов “за спас живота 
антифашистичког борца Ђ. Халибарца”, а који носи потпис: “Антифашистичка 
студентска омладина београдског универзитета”.

Дана 22. јула 1936. год. он у Чачку тражи дозволу за одржавање једне 
заједничке конференције свих организација у којима има омладинаца, у циљу 
дискусије о значају Женевског конгреса омладине, који је требао да се одржи у 
Женеви, а који је одржан 31. августа до 7. септембра 1936. г. Овај конгрес требао 
је имати и имао је за циљ пропаганду комунизма. Види о томе расписе и наредбе 
г.Министра.

Минићев рад после овог доба пренео се у клуб “Пријатеља Француске”, а 
његов утицај огледа се у раду “Уметничке групе Абрашевића”, која је забрањена 
решењем Краљевске банске управе Пов. 3528/36 год.

У познатим демонстрацијама приликом изгласавања конкордата запажена 
је Минићева акција како међу студентима тако и међу радницима.

О Ускрсу 1938. год. учествује активно у демонстрацијама приређеним 
поводом сукоба Рајха са Чехословачком.

Он организује и предводи радничке демонстрације у Чачку дана 10. децембра 
1939. год, са познатим комунистичким паролама: Против рата, ратних хушкача, за 
хлеб, мир и слободу, ради чега је пресудом начелства Бр. 23704/39 кажњен са 500 
дин. новчане казне. Истог дана са групом радника омета дозвољену конференцију 
Радојевић Анте, министра у пензији. На позив органа није [се] хтео умирити 
ни удаљити са конференције и хтео је пошто пото да изазове неред. Ради овога 
пресудом начелства Бр. 23703/39 г. од 15. децембра кажњен је са 30 дана затвора и 
новчаном казном.

Приликом одржавања годишњег помена Др. Мишовићу у Чачку дана 21. 
јануара 1940 год. он је припремио говоре Карајинићу Недељку (није истрагом 
утврђено) и Грби Стевану (истрагом утврђено) у којим се говорима харангира 
против постојећег поретка у земљи.

Летак који је ширен поводом годишњице смрти Мишовића “комунистичког 
првоборца”, као и леци који су доцније ширени по Чачку “о приликама у Фабрици 
хартије”, поводом предавања Љотића и поводом прославе десетогодишњице рада 
у Војно-техничком заводу у Чачку “носе карактерне особине стила Минића те је 
вероватно да је он аутор ових летака”.

Како је Минић својим поступцима на подручју овог среза реметио ред и 
мир, то је ово среско начелство дана 15. маја т.г. под Пов. Бр. 1054 донело одлуку 
да се Минић упути на принудан боравак у друго место ван Чачка и ова одлука 
потврђена је решењем Краљевске Банске управе у Сарајеву од 25. јула т.г. Пов Бр. 
4367/40.

Минић је почетком јула напустио Чачак и сада се налази у бегству те је ово 
среско начелство за њиме расписало потрагу.

До садашњом провером није се могло утврдити да су комунисти у Чачку 
постали активнији него што су били, али упркос тога органи овог среског начелства 
као и жандармеријски органи будно пазе на рад и кретање свих сумњивих лица.
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О свим запажањима поднетиће се извештај.
С молбом на знање.

 Заступа
НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ среског начелника
Бр. Пов. 2636 подначелник
22. новембра 1940. год. Марко Франић с.р.
-Чачак-

Предмет: Комунистичка партија Југославије
вођење појачане акције
На Пов. Д.З.Бр. 5470

(НМЧ, Збирка микрофилмова У-54) 

БР. 89, ЂАЦИ И РАДНИЦИ НАПАДАЈУ НА КОРЗОУ У ЧАЧКУ СВОЈЕ 
ИДЕОЛОШКЕ ПРОТИВНИКЕ, 23. НОВЕМБАР 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 4983
7 - XII – 1940. 
Чачак

ДИРЕКТОРУ II МЕШОВИТЕ ГИМАНЗИЈЕ
ЧАЧАК

Жандармеријска станица Чачак под бр. 2604 од 23. новембра т.г. доставила 
је следеће:

“Неколико вечери на чачанском корзоу и за време док грађани шетају 
улицом једна група радника и ђака изводе нападе на своје школске и радничке 
другове све из политичких побуда па се у већом мери нарушава јавни ред и мир, 
а у овим нередима учествују и непристојно се понашају и према органима власти 
не покоравају: Вуковић Мирослав, ученик VIII разреда II гимназије из Чачка, 
Петровић Властимир, ученик VII разреда исте гимназије, Парезановић Тихомир, 
Протић Јован, Лазовић Милорад, сви ученици I гимназије у Чачку и Шутић Рајко 
истог разреда II гимназије, па молим школску власт да противу ових изгредника 
предузме потребе мере, јер су 22 новембра 1940 године, око 19 часова на очиглед 
органа власти правили нереде и нападаје”.

Достављајући предње са молбом да се према ученицима подручне Вам 
гимназије предузму све мере а ова ће школа предузети мере према ученицима 
своје гимназије.
 Директор Гимназије
 [нечитко]
(НМЧ, Збирка микрофилмова, К-6-1677)

БР. 90, КОМУНИСТИЧКЕ ПАРОЛЕ ПО ЗИДОВИМА КУЋА У ЧАЧКУ,
29. НОВЕМБАР 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 3030
29. новембар 1940. год.

-Чачак-
Предмет: Комунистичке пароле 
по зидовима кућа у Чачку

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРЖАВНУ 
ЗАШТИТУ I

По горњем предмету ово Среском начелству част је доставити следећи 
извештај:

Данас дана 29. новембра т.г. освануле су у Чачку по периферији и забаченим 
улицама вароши на тридесетак кућа исписане комунистичке пароле. На свакој 
од тих кућа пројицирана је глава Стаљина. Испод те пројекције на неким кућама 
налази се пројициран - штампан крупним словима у два реда - следећи натпис: 
“Живео Стаљин, живео С.С.С.Р.” На неким кућама налазе се на исти начин 
пројицирани и следећи натписи: “Живела комунистичка партија Југославије”, 
“Доле издајице Корошец, Љотић”, “Хоћемо слободу, живела Совјетска Русија 
Стаљина, доле империјалистички рат и доле скупоћа”. На једној кући налази се и 
натпис: “Доле Драгиша Цветковић”, а на једној “Доле рат”.

Ови написи пројецирани су кроз транспарент, израђен у картону или нечим 
сличном, а стиснути су на неким кућама црном, а на неким црвеном бојом.

Власници кућа сами су приступили премазивању ових натписа.
Извиди се воде.
С молбом на знање.

КРАЉЕВСКА Срески начелник,
БАНСКА УПРАВА Митровић с.р.
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов. Д. З. No 5691 Примљено 1. XII 1940.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-15-29)

БР. 91, КОМУНИСТИЧКЕ ПАРОЛЕ У МОЈСИЊУ И ПРЕЉИНИ,
29. НОВЕМБАР 1940.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Ј. Б. Бр. 2659
4. децембра 1940.
у Сарајеву

Комунистичке пароле
по зидовима кућа
у Мојсињу и Прељини
среза Љубићског

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
-Управ.одељење-

Командир жандармеријске станице Мрчајевци актом Пов.Бр.675 од 1. 
децембра 1940. године доставио је следеће:

“29. новембра 1940. године приметила је патрола ове станице на зидовима 
кућа у селу Мојсињу среза Љубићког, исписане комунистичке пароле: “Хоћемо мир 
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и слободу, живела комунистичка партија Југославије! Доле скупоћа. Доле издајице 
Корошец-Љотић. Живео Стаљин. Живела С.С.С.Р”. Уз ове пароле нацртан је лик 
Стаљина са петокраком звездом и песницом у средини. Пароле су исписане црном 
бојом-лаком.

До сада вођеним извиђајима утврђено је, да су ове натписе исписала нека 
непозната лица, која су се 29. овог месеца, око 1.30 часа, довезла аутомобилом из 
Чачка и продужила пут према Мрчајевцима. Истрага се и даље води.

Натписи су одмах скинути и уништени.
Командир жандармеријске станице Прељина актом Пов.Бр. 704 од 2 

децембра 1940. године доставио је следеће:
“Ноћу између 29. и 30. новембра 1940. године непозната лица написала су на 

зиду жељезничке станице Прељина, среза Љубићског “Живео Стаљин” са ликом 
Стаљина испод тога. Ови исти натписи са ликом Стаљина написани су на још две 
зграде у истом месту. Натписи су писани црном масном бојом, лаком.

Вођеним извиђајима до сада није се могло утврдити ко је ово писао. Истрага 
се и даље води.

Натписи су одмах скинути и уништени”.
Предње се доставља с молбом на знање и надлежност.
Командиру Ужичке жандармеријске чете наредио сам, да се писци ових 

комунистичких парола безусловно утврде, пронађу и са истим поступи по закону.
ДОСТАВЉЕНО: Командант, пуковник
Кр. банској управи Дринске [нечитко]
бановине и Команданту
жандармерије

КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 5787 Примљено 6. XII 40.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-15-17)

БР. 92, ПАРОЛЕ ПОКРЕТА “ЗБОР” У ЧАЧКУ, 1. ДЕЦЕМБРА 1940.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Ј.Б.Бр. 2659
4. децембра 1940.
у Сарајеву

Писање по зидовима
кућа и растурање летака
у Чачку од стране
присталица бив.
народног покрета “Збор”

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ
БАНОВИНЕ (Управно одељење)

Командир жандармеријске станице Чачак актом бр. 2680 од 2. децембра 
1940. године извештава:

“1. децембра т.г. у Чачку, среза Трнавског, по зидовима кућа у забачениом 
улицама осванули су следећи натписи: “Долази “ЗБОР”! Између ове две речи 
нацртана је глава Љотића Димитрија. Власници кућа одмах су приступили 
отсрањивању ових натписа.

Ито тако ноћу између 1 и 2 децембра т.г. у граду Чачку, по забаченим 
улицама, присталице бившег народног покрета “ЗБОР” растурили су мањи број 
летака, који носе наслов: “Дан Уједињења”. Овај летак је написан писаћом машином 
и умножен на шапирографу, без ознаке места и датума.

Садржина летка је уперена противу оних који нису достојни да прослављају 
оваја дан, нарочито противу претседника владе Драгише Цветковића, кога у летку 
називају “Нишко циганче”.

Леци су покупљени и предати надлежној власти.
За лицима која су стављала написе по зидовима кућа и онима који су 

растурали летке, трага се, па ће се у позитивном случају поступити по закону.
Предње се доставља с молбом на знање и надлежност.

ДОСТАВЉЕНО: Командант, пуковник
Кр. банској управи Дринске [нечитко]
бановине и Команданту
жандармерије

КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 5803 Примљено 7. XII 40.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-44-24)

БР. 93, КОМУНИСТИЧКЕ ПАРОЛЕ У МРЧАЈЕВЦИМА, 5. ДЕЦЕМБАР 1940.

ЖАНДАРМЕРИЈСКА СТАНИЦА МРЧАЈЕВЦИ
Пов. Бр. 687
5. децембра 1940. год.
у Мрчајевци-срез Љубићски-Прељина

Појава комунистичких
натписа по кућама у
Мрчајевцима од стране
непознатих лица-извештавам.-

КОМАНДАНТУ ДРИНСКОГ ЖАНДАРМЕРИЈСКОГ ПУКА ЗА “Ј.Б.”

У ноћи између 4. и 5. децембра 1940. год. од стране до сада непознатих 
лица, писата су на зидовима појединих кућа поред пута у Мрчајевцима, среза 
Љубићског, комунистички натписи следеће садржине и то: “ХОЋЕМО МИР, ДОЛЕ 
СКУПОЋА, ДОЛЕ ИЗДАЈИЦЕ КОРОШЕЦ-ЉОТИЋ, ЖИВЕО СТАЉИН”, а поред 
тога насликана и глава Стаљина.-

Ови натписи били су писани црним лаком и простом руком у неједнакој 
величини и налазили су се на згради општине Мрчајевачке и на кућама Кузмановић 
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Душана, Мојсиловић Ђорђа, Драгутиновић Милорада, Марковић Милића и Секуле 
Зуцовића сви из Мрчајеваца, среза Љубићског, бановине Дринске.

Власницима ових кућа било је наређено, да ове натписе одма уклоне-
бришу.-

За извршиоцем овог дела поведена је потрага али се исти до сада нису могли 
пронаћи, установљено је да су ово урадила нека страна лица приликом проласка 
кроз Мрчајевци.- Потрага у овом правцу води се и даље и у случају проналаска 
према истим поступит ће се по закону и накнадно поднети извештај.-

Предњи извештај доставља се, с молбом на надлежност.

Достављено: Заступник Командира станице
начелству среза Љубићског Наредник
командиру Ужич. жанд. чете, а Карло Б.Слатинек
концепт воднику

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Пов.Бр. 2676
9. децембра 1940. год
у Сарајеву
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-46-25)

БР. 94, ПРИЈАВА ПРОТИВ 20 ЛИЦА КОЈА СУ ОПТУЖЕНА ЗА ПИСАЊЕ 
КОМУНИСТИЧКИХ ПАРОЛА, 20. ДЕЦЕМБАР 1940.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 3150/40 године
20. децембра 1940. године
-Чачак-

Предмет: Нешковић Мирољуб и другови
сумњи злочина чл. 1 зак. о заштити јавне безбедности
и поретка у држави

ДРЖАВНОМ ТУЖИОЦУ
ПРИ ДРЖАВНОМ СУДУ ЗА ЗАШТИТУ ДРЖАВЕ

БЕОГРАД

У вези овдашњег извештаја од 14. децембра т.г. Пов. Бр. 3150 овом Среском 
начелству част је доставити Наслову ову пријаву против следећих лица:
I Нешковић Мирољуба, сина Витомира и покојне Катице, рођене Караклајић, 

рођеног 12. маја 1918. г. у Цегледу /бив Аустрија/, вере спрскоправославне, 
неожењена, занима у абаџиског радника, настањена у Чачку, надлежан 
у Шапцу, судски некажњаван, нашег држављанства, сада у овдашњем 
притвору.

II Азањац Радослава, сина Николе и Јованке, рођене Пауновић, рођеног 
30. децембра 1921 г. у Сјеници, среза истог, Зетске бановине, вере 
српскоправославне, неожењена, приватног ученика VIII разреда гимназије, 
настањеног у Чачку, надлежног у Чачку, судски некажњаваног, сада у 
овдашњем притвору.

III Ђорђевић Душана, сина Влајка и Љубице рођене Стојановић, рођеног 1921. 
г. у Чачку, вере српскоправославне, неожењена, по занимању столарског 

радника, настањеног у Чачку, надлежног у Чачку, судски некажњаваног, 
нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

IV Павловић Радисава, сина Милића и Јагоде, рођене Костић, рођеног 
14. децембра 1921. г. у Доњим Бањанима, среза качерског, вере 
српскоправославне, неожењена, по занимању опанчарског радника, 
настањеног у Чачку, надлежног у Доњим Бањанима, судски некажњаваног, 
нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

V Костић Бранка, сина Милутина и Борке рођене Шормаз, рођеног 6. априла 
1914. године у Босанској Дубици, вере српскоправославне, неожењена, по 
занимању браварског радника, настањеног у Чачку, надлежног у Осанској 
Дубици, судски некажњаваног, нашег држављанина, сада у овдашњем 
притвору.

VI  Пауновић Ратислава, сина Душана и Даринке рођене Константиновић, 
рођеног 7. јануара 1922. г. у Чачку, надлежног у Чачку, судски некажњаваног 
нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

VII Јовановић Милована, сина Димитрија и Саре рођене Обрадовић, рођеног 6. 
децембра 1912. г. у Великом Црнићу, среза пожаревачког, Дунавске бановине, 
вере српскоправославне, неожењена, по занимању браварског радника, 
настањеног у Чачку надлежног у Великом Црнућу, судски некажњаваног 
нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

VIII Топаловић Драгана, сина Вучка и Сибинке рођене Даниловић, рођеног 6. маја 
1921. г. у Прељини, среза Љубићког, вере српскоправославне, неожењена, 
кожарског помоћника, настањеног у Чачку, надлежног у Прељини, судски 
некажњаваног нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

IX Миловановић Срећка, сина Драгића и Винке рођене Мартиновић, рођеног 
21. септембра 1921. г. у Бањици, среза трнавског, вере српскоправославне, 
неожењена, по занимању абаџијског радника, настањеног у Чачку, надлежног 
у Бањици, судски некажњаваног нашег држављанина, сада у овдашњем 
притвору.

X Милетић Добросава званог “Бобо”, сина пок. Милоша и Полексије, рођене 
Вучићевић, рођеног 30. јануара 1915. г. у Чачку, вере српскоправославне, 
неожењена, по занимању браварског радника, настањеног у Чачку, и 
надлежног у Чачку, судски некажњаваног нашег држављанина, сада у 
овдашњем притвору.

XI Ђоковић Драгомира, сина Михаила и Тодоре рођене Видојевић, рођеног 10. 
марта 1915. г. у Чачку, вере српскоправославне, неожењена, по занимању 
електромеханичарског радника, настањеног у Чачку, надлежног у Чачку, 
судски некажњаваног нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

XII Дамњановић Милојка, сина Божидара и Божидарке рођене Стефановић, 
рођеног 12. јуна 1922. г. у Коштунићима, среза таковског, вере 
српскоправославне, неожењена, писара држ. железничке радионе у Љубићу, 
настањеног у Љубићу, надлежног у Љубићу, нашег држављанина, сада у 
овдашњем притвору.

XIII Еровић Милосава, сина Милана и пок. Милојке, рођене Николић, рођеног 
10. октобра 1921. г. у Бољковцима, среза Качерског, вере српскоправославне, 
неожењена, по занимању студента права, настањеног у Љубићу, надлежног 
у Бољковцима, нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

XIV Богићевић Младена, сина Драгомира и Невене рођене Чолић, рођеног 
12. марта 1920. г. у Љубићу, среза Љубићког, вере српскоправославне, 
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неожењена, свршеног ђака средње пољопривредне школе, настањеног у 
Љубићу, надлежног у Љубићу, судски некажњаваног нашег држављанина, 
сада у овдашњем притвору.

XV Лапчевић Страина, сина Тимотија и Крстеније рођене Међедовић, рођеног 27. 
фебруара 1917. г. у Годовику, среза Ужичка Пожега, вере српскоправославне, 
неожењена, пушкарског калфу, настањеног у Љубићу, надлежног у Годовику, 
судски некажњаваног нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

XVI Козодер Вукосава, сина Вуке и Стане рођене Стојановић, рођеног 5. јула 
1921. г. у Брезни, среза таковског, вере српскоправославне, неожењена, 
по занимању земљорадника, настањеног у Трбушанима, среза Љубићког, 
надлежног у Трбушанима, судски некажњаваног нашег држављанина, сада у 
овдашњем притвору.

 XVII Колаковић Видосава60, сина Радише и Милојке, рођене Сретеновић, рођеног 
28. јуна 1920. г. у Врнчанима, среза љубићског, вере српскоправославне, 
неожењена, по занимању студента права, настањеног у Трбушанима, 
надлежног у Трбушанима, судски некажњаваног нашег држављанина, сада у 
овдашњем притвору.

XVIII Гајовић Александра, званог “Мишо”, сина Миладина и Радојке рођене 
Левајац, рођеног 6. октобра 1922. г. у Мрчајевцима, среза љубићског, вере 
српскоправославне, неожењена, земљорадника, настањеног у Мрчајевцима, 
надлежног у Мрчајевцима, судски некажњаваног нашег држављанина, сада 
у овдашњем притвору.

XIX Левајац Драгослава, сина Радомира и Неранџе рођене Миловановић, рођеног 
марта 1915. г. у Мрчајевцима, среза љубићког, вере српскоправославне, 
ожењена, оца једног детета, настањеног у Мрчајевцима, надлежног у 
Мрчајевцима, судски некажњаваног нашег држављанина, сада у овдашњем 
притвору.

XX Радовић Бранка, сина Велимира и Стаменке, рођене Станишић, рођеног 
14. новембра 1920. г. у Катрги, среза љубићског, вере српскоправославне, 
неожењена, земљорадника, настањеног у Катрги, надлежног у Катрги, судски 
некажњаваног нашег држављанина, сада у овдашњем притвору.

Дана 29. новембра 1940. године, у петак, када је у Чачку пијачни дан и 
када у Чачак долази много народа из околних места, а у време када се у Чачку и 
околним селима налази много војске, осванули су по зидовима многих кућа на 
најпрометнијим местима града, крупним штампаним словима написани натписи: 
“ЖИВЕО СТАЉИН”, “ЖИВЕО ССССР”, “ЖИВЕЛА КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА”, 
“ДОЛЕ ИЗДАЈИЦЕ КОРОШЕЦ-ЉОТИЋ”, “ХОЋЕМО СЛОБОДУ”, “ЖИВЕЛА 
СОВЈЕТСКА РУСИЈА СТАЉИНА”, “ДОЛЕ ИМПЕРИЈАЛИСТИЧКИ РАТ”, “ДОЛЕ 
СКУПОЋА” и “ДОЛЕ РАТ”.

Поред оваквих натписа на неким кућама налазио се и отиснут и лик 
Стаљинове главе.

Ови натписи исписани су на већини кућа масном црвеном фарбом, док су 
лик Стаљинове главе, као и натписи на мањем броју кућа, исписани црном масном 
фарбом.

Натписи и лик Стаљинове главе пројицирани су на зидовима кућа, са уличне 
стране, кроз мустре раније израђене у картону или нечем сличном.

/ПРИЛЕЖИ/ 1 пријава жандармеријске станице у Чачку од 30-XI-1940. г. број: 
2664/.

дана 3 децембра 1940 г. по зидовима свих кућа, које се налазе у 
најпрометнијим улицама Чачка као и на многим кућама у оближњем селу Љубићу, 
среза љубићског, освануле су руком писане, штампаним словима следеће пароле: 
“Живела комунистичка партија Југославије”, “Живео СССР”, “Живео Стаљин”, 
“Хоћемо слободу”, “Доле рат”, “Доле скупоћа”, “Доле издајице Корошец-Љотић”.

На неким кућама насликана је петокрака звезда, а на неким је отиснут лик 
Стаљинове главе.

Ове пароле писане су на кућама са уличне стране, руком, читким великим 
штампаним словима, на већини кућа црвеном масном фарбом, а на мањем броју 
кућа црном масном фарбом. Петокрака звезда цртана је црвеном, а лик Стаљинове 
главе, који је пројициран кроз мустру од картона или нечег сличног офарбан је 
црном масном фарбом.

Овакве пароле исписане су и на неким кућама у којима је смештена војска.

/Прилежи./ 2 пријава жандармеријске станице у Чачку од 3. децембра 1940. г. број: 
2689/

Истог дана 3. децембра 1940. г. освануле су и у селу Трбушанима, среза 
љубићског, исписане на зидовима кућа, које се налазе на раскрсницама, следеће 
пароле: “Живела комунистичка партија Југославије”, “Живео Стаљин”, “Живео 
С.С.С.Р.” На неким кућама проициран је кроз мустру од картона или нечег сличног 
лик Стаљинове главе.

Ове пароле и лик Стаљинове главе исписани су црвеном масном фарбом.

/Прилежи./ 3 пријава жандармеријске станице у Пријевору од 10. децембра 1940. 
г. Пов.Бр. 660.

У селу Мрчајевцима среза љубићског у четвртак дана 5 децембра 1940 г. на 
дан, када је у том селу пијачни дан и када у то село долази много народа из околине, 
освануле су по зидовима кућа исписане штампаним словима црвеном масном 
фарбом следеће пароле: “Живео Стаљин-Живео СССР”, “Живела комунистичка 
партија” “Доле скупоћа” и “Доле издајници Љотић-Корошец”. Уз ове пароле 
пројициран је кроз мустру од картона или нечег сличног лик Стаљинове главе.

Пароле су писане једнаким штампаним словима, црвеном масном фарбом, а 
лик Стаљинове главе црном.

/Прилежи./4 пријава жандармеријске станице у Мрчајевцима 9. децембра 1940. 
број: 687/40

Проведеним извидима утановљено је следеће:
У четвртак дана 28. новембра 1940. г. увечер, у радњи Ћирковић Драгића 

у Чачку, купио је столарски радник без посла Ђорђевић Душан два килограма и 
четврт црвене масне фарбе и један килограм и четврт црне масне фарбе. Осим 
овога он је у истој радњи купио и пет комада четки за фарбање.

Овај исти Ђорђевић Душан купио је увечер дана 2. децембра т.г. у истој 
радњи седам килограма црвене масне фарбе и један килограм црне масне фарбе.

60 Видосав Колаковић (1920-1942), студент права из Трбушана; секретар Среског комитета 
КПЈ за срез љубићки, секретар ОК СКОЈ-а за Чачак; борац Љубићког партизанског 
батаљона; стрељали су га четници 9. јануара 1942. у Пожези (Чачански крај у НОБ. Пали 
борци и жртве, стр.172). 
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/Прилежи./ 5 саслушање Јовићевић Радоја, трг помоћника у радњи Ћирковић 
Драгића/

Саслушан по овоме Ђорђевић Душан дана 5. децембра т.г. није признао да је 
ову фарбу куповао, па је и после него што је суочен са Јовићевић Радојем, који му 
је у лице рекао, да га позна и да је баш он наведених дана купио код њих у радњи 
наведене количине фарбе и четке за фарбање, остао код свог исказа тврдећи да то 
није куповао.

Узет поново на саслушање 7. децембра т.г. Ђорђевић је признао, да је фарбу 
куповао. Навео да је оба пута фарбу носио на Бедем код Мораве, ван вароши, по 
мраку, али је тврдио да је то чинио за неког непознатог младића који га је за то 
молио и за то му платио, а чију је слику приложио своме саслушању.

Како се вођеним извидима није могло установити да је лице, које преставља 
по Ђорђевићу пориложена фотографија /ПОПОВИЋ ТАДИЈА, инжењер хемије из 
Мајдана, среза Таковског/, критичних дана долазио у Чачак, те је ради тога Ђорђевић 
узет поново на саслушање и он је дана 13 децембра т.г. изјавио, да је фарбу оба пута 
куповао у договору са Нешковић Мирољубом, абаџијским радником и Азањац 
Радославом, приватним учеником. Ђорђевић је у свом саслушању од 13. и 16. 
децембра као и у писму које је сам написао иследницима описује детаљно све што 
му је познато у вези са исписивањем комунистичких парола по Чачку и околини. 
Ђорђевић наводи како га је дана 28. новембра т.г. у четвртак, је пред вече пролазио 
испред радионе Благојевић Ранисава, у којој ради Нешковић Мирољуб, позвао 
Нешковић и увео у радиону те му поверљиво саопштио да имају ове ноћи обавити 
важан посао. Мирољуб му је рекао да имају те ноћи писати пароле по зидовима 
кућа у целом Чачку и да то сада треба хитно припремити. Рекао му је да нека он 
купи фарбу, земљане лончиће и четке, па му је за то дао 130 динара, рекавши му да 
о томе ником ништа не говори. Ђорђевић наводи како је са тим новцем пошао у 
Циган-малу код Благоја Стојковића и како је купио шест малих земљаних лончића 
са дршком и два већа ћупа без дршке, што је све однео у Раднички дом. После овог 
Ђорђевић је пошао у радњу Ћирковић Драгића, однео је два већа ћупа са собом и 
поручио да му се направи два килограма црвене и један килограм црне фарбе и 
том згодом купио је и четке. Чекајући док се фарба направи, Ђорђевић је изашао 
на корзо где се је састао са Азањац Радом, који му је рекао нека позове своју групу 
и то: Ђоковић Драгомира званог “Ђоку”, Стефановић Радована, званог “Пусту”, и 
Милосављевић Срећка, те нека им рече да дођу око 12 сати у ноћи на бедем, између 
пешачког и железничког моста. Азањац му је том згодом рекао нека обавести 
и Павловић Радисава, Пауновић Бранислава, Павловић Милана и Јовановић 
Милована, нека и они дођу на одређено место. Азањац га је питао шта је са фарбом 
и рекао му је нека све то пренесе расуто у малим лончићима на одређено место, 
на бедем и нека остане код ораха. Напоменуто му је да је незгодно да се ово ради у 
Синдикату /Радничком Дому/, јер га може ко видети.

Када се је Ђорђевић растао од Азањца нашао је одмах Павловић Радисава, 
којем је рекао шта има да уради, кога да позове и где да дође са својим друговима. 
После састанка са Павловићем Ђорђевић је сусрео Нешковића који му је рекао да 
набави још пет комада четки те му је дао зато 20 динара рекавши му да ако буде 
потребно још новаца нека дода од својих па да ће му он повратити. Ђорђевић је 
купио још пет комада четки у радњи Зорановић Стевана и после овог купио још 
три мала лончића, јер му је Азањац рекао да толико још треба. Када је фарба била 
готова, расуо је фарбу и то црвену у шест а црну у три лончића. Ту у, Радничком 
Дому нашао је Миловановић Срећка, Павловић Радисава и Стефановић Радована 

званог “Пусту”, којима је рекао да ће заједно када буду ишли на бедем понети 
лончиће са фарбом и четке. Нешто пре 12 сати, узели су лончиће и то Срећко, 
Радисав и Радован, који су почели Ломином улицом на лице места, док је Ђорђевић 
узео четке, пошавши мало касније за њима на уговорено место. Дошавши на 
уговорено место спустили су материјал код једног багрема и чекали су. Мало 
касније дошао је Ђоковић Драгомир звани “Ђока”, који га је питао за остале другове 
и који га ја је питао где је фарба и друго. Када му је Ђорђевић рекао да је фарба 
код багрема, Ђоковић му је саопштио да фарбу треба оставити код ораха и њих 
двојица пошли су код тог ораха. Ђорђевић и Ђоковић стајали су мало код ораха, 
па када није нитко код њих долазио вратили су се поново код Срећка, Радисава и 
Радована. Ђоковић се није заустављао већ је продужио у правцу пешачког моста. 
У том моменту наишао је Азањац од железничког моста, за њим је ишао један ђак 
са качкетом на глави и у жутом капуту. Азањац је узео два лончића и дао томе 
ђаку рекавши му да му мора он помоћи када других нема. Ђорђевић је видео да 
је Азањац носио са собом неке картоне. Када је Азањац пошао са овим ђаком у 
правцу пешачког моста Ђорђевић је потражио лончиће, али није нашао ни једног, 
већ само картонске пароле, те је упитао Срећка и остале што је са лончићима и 
они су му рекли да је долазио “Бобан” и неки из Љубића, а да је последње лонче 
узео Павловић, који је пошао са Азањцем. Како је падала киша то су Ђорђевић, 
Срећко, Радисав и Радован покупили картоне са паролама и однели их у Раднички 
дом где су их склонили у футер од врата. Ове пароле однео је Ђорђевић сутра дан 
Нешковић Мирољубу у радионицу.

У суботу дана 30. новембра т.г. Ђорђевић је пошао у радиону код Нешковић 
Мирољуба, где је са њиме учинио рачун и утврдио да је од својих новаца потрошио 
30 динара, за који износ рекао му је Мирољуб нека чека. Овом згодом Нешковић 
је рекао Ђорђевићу нека поново дође њему у радиону у понедељак дана другог 
децембра т.г. око пола два сата и тога дана Ђорђевић је дошао око два сата и 
четврт, а задоцнијо је ради тога што га је на путу сусрео Азањац, који је са њиме 
мало разговарао. Када је дошао код Нешковића саопштио му је Нешковић да ће 
се поново те вечери писати пароле пошто први пут није добро успело. Рекао му 
је да он, Ђорђевић, треба поново да купи фарбу. Док су они тако разговаралаи 
дошао је у радиону Азањац и договорише се да се да купи седам килограма црвене 
и килограм црне фарбе, још пет комада лончића и један већи лонац и пет комада 
четки. Азањац је рекао да ће и он донети неке кутије и лончиће, а ја нека то опет 
уредим. Нешковић је дао новац Ђорђевићу и то једну пресавијену стодинарку и 
један фишек са 25 комада дводинарки и 90 динара у сребру и тада му је рекао да 
ће у његовој групи бити за писање те вечери Топаловић Драган, Зорић Бранислав 
и Ђоковић Драгутин звани “Ђока” и нека их обавести и нека им рече да буду око 
12 часова ноћу на бедему, између железничког и пешачког моста. Када је било све 
готово Ђорђевић је обавестио Нешковића што је учинио и тада је Нешковић рекао 
да припреми за њега једно лонче црвене и једно и црне и три четке. Те нека му све 
то донесе око пола шест сати у радионицу. Ђорђевић ово није могао извршити, јер 
се је у међувремену нашао на корзоу са Азањцем, који му је рекао да фарбу има 
пренети ноћи тачно у 11 и четврт у напуштену шталу, која се налази близу парка 
на једној њиви и Азањац му је рекао да ће му доцније донети још три лончића да и 
у њих наспе фарбу и ове лончиће доно му је Азањац у Раднички Дом око 11 сати. 
После него што се је растао са Азањцем Ђорђевић је пошао у Раднички Дом, а мало 
после тога дошли су тамо Козодер Вукосав и Дамњановић Милојко, звани “Жути”, 
који су му рекли да их је послао Азањац нека и њима наспе фарбе. Ђорђевић је у 
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једно лонче сипао црвену, а у једно стакленце црну фарбу и дао је то Милојку. Мало 
доцније дошао је у раднички Дом и сам Нешковић, који је узео два лончића са 
фарбом, један са црном и један са црном и три комада четки. Када је дошло време да 
се носе лончићи на уговорено место Ђорђевић је позвао Павловића Радисава, који 
је био ту у радничком Дому, те су њих двојица узели лончиће са фарбом и однели 
их где треба. Дошавши у близину напуштене штале Ђорђевић и Павловић сусрели 
су се са Нешковићем на излазу из штале а у самој штали затекли су Азањца. Ту су 
поново пресипали фарбу, како за где треба, и Азањац је за себе одвојио једно пуније 
лонче, Павловић Радисав, узео је своје лонче и пошао је на своју дужност. Азањац 
је тада дао и Ђорђевићу на парчету хартије исписане пароле, па је и Ђорђевић 
са својом фарбом пошао на своје место где је имао уговорени састанак са својом 
групом т.ј. на бедем између железничког и пешачког моста. Када је Ђорђевић 
дошао на уговорено место тада је затекао Топаловић Драгана и Зорић Бранислава, 
којима је рекао нека иду поред и нека стоје у Моравској улици код гвожђарске 
радње Глишића, или како је у овом моменту наишао и “Ђока”, то су Зорић и “Ђока” 
отишли напред, а Ђорђевић и Топаловић за њима. Када су Ђорђевић и Топаловић 
дошли до Глишића радње, видели су да ту нема Зорића и “Ђоке”, те су пошли до 
ћошка Ломине улице и почели су писати пароле које им је Азањац дао. Док су они 
писали ове пароле видели су испред њих Ђоковића “Ђоку” како иде полако низ 
улицу као стража и док су њих двојица писали Ђоковић је у једној сени, код једне 
бандере чувао стражу и пазио на њих. Када су Ђоковић и Топаловић свршили свој 
посао пошли су у Раднички Дом /синдикат/, опрали су руке, погасили светло и 
пошли свако својој кући. Ђоковић је успут бацио своје празно лонче.

/Прилеже./6 сва саслушања Ђорђевић Душана као и његово оригинално писмо 
упућено иследницима, те саслушање Стојковић Душана, лонч. помоћника у радњи 
свог оца Стојковић Благоја/.

Саслушан Нешковић Мирољуб дана 14. децембра т.г. није признао да има 
било какве везе са исписивањем комунистичких парола. Када је исти дана 15. 
децембра т.г. суочен са Ђорђевић Душаном, изјавио је да је на неколико дана пре 28. 
новембра т.г. дошао сам на идеју - а поводом тога што је чуо - не зна од кога - да ће 
Љотићевци поводом забране “Збора” писати своје пароле - да и “ОНИ” /не каже ко 
су они/ пишу по кућама “своје” пароле. Навео је да је ангажовао Азањац Радослава 
и Ђорђевић Душана и да је скупа са њима припремио све што је потребно за 
исписивање парола. По његовом причању Азањац је требао да припреми пароле, а 
Ђорђевић да купи фарбу.

О томе сам Нешковић говори овако:
“Мислим да је о било у уторак 26. прошлог месеца, ја сам изашао у варош 

из радионице, нашао сам се на корзоу са Радом Азањцем и овоме испричао да 
треба писати ове пароле у четвртак увече 28. новембра т.г. и да он спреми потребне 
натписе и пароле, које је најзгодније да пишемо. Азањац је на то пристао и обећао је 
да ће направити од картона што и како треба. Када сам то утаначио било је речи о 
томе које људе треба узети да раде овај посао и ја сам тада казао Азањцу: Ти Раде и 
Дуле, Душан Ђорђевић, свршите како знате и нађите људе, који ће да раде са вама. 
Они су примили ову обавезу на себе, тада сам ја казао Дулчету /Душану/ да ћу му 
сутра дати новац. Сутрадан увече, када сам ја био сам у мојој радници абаџијској, 
у улици Јована Добраче број 13, дошао је Душан код мене и ја сам му дао 80 динара 
за судове фарбу и четкице. У четвртак 28. пр.месеца око 6 часова увече нашао сам 
се са Душаном и питао га да ли је опремио фарбу и друго, а овај ми рече да јесте и 

да је све спремио. Рекао ми је Душан да је све готово и да су нашли људе, који ће 
радити и писати.

У петак увече 29. прошлог месеца дошао је код мене Раде Азањац и Душан, 
па ми рекоше да није добро успело и да треба поново и боље да ураде. Ја сам на то 
пристао па смо се споразумели да они поново у понедељак увече 2. овог месеца 
спреме што је потребно и да се испишу боље пароле. После овог договора спремили 
су Раде и Душан нове боље пароле, а у понедељак, не сећам се у које доба дана 
дошао је Душан код мене опет у радионицу и рече ми да треба више фарбе него 
прошли пут и израчунао је да треба више од 200 динара, ја толико нисам имао па 
сам му дао 180 динара и рекао да он ресто дода од свога новца ако буде требало. 
Они су ме обавестили те вечери Душан и Раде да се одреди место за састанак у 
једној напуштеној згради близу бедема-насипа-крај реке Мораве, да ће тамо 
пренети фарбу и сачекати људе који ће тамо доћи да приме што је потребно и да 
иду да би писали натписе. Те исте ноћи од 2. на 3. овог месеца око 11 часова лично 
сам отишао тамо код старе зграде да проверим шта су урадили и затекнем Азањца 
Раду самога у зградици да чека долазак Душана и других, ја пођох одатле на једно 
двадесет метара и видим Душана да иде према згради и носи фарбу”.

/Прилеже./ 7 саслушање Бошковић Милорада од 14. и 15. децембра/.
Саслушан Азањац Радослав дана 13. децембра т.г. није ништа признао.
Када је дана 14. децембра т.г. суочен са Ђорђевић Душаном признао је своје 

учешће у писању комунистичких парола по зидовима кућа у Чачку.
Азањац који је истеран као левичар из VI разреда гимназије у Чачку и на 

којег се је као таквог и сам Нешковић обратио, признаје само своје учешће у писању 
комунистичких парола, па и ако је као приватан ђак VIII разреда гимназије куд и 
камо интелигентнији и наображенији од Ђорђевић Душана, столарског радника, 
он, придржавајући се старе комунистичке тактике, да се не ода оно што је неодато 
назначава као главног и интелектуалног зачетника писања ових парола Ђорђевић 
Душана.

/Прилеже./ 8 саслушање Азањац Радослава/
Саслушани Павловић Радисав признао је да је у ноћи 28. новембра т.г. од 

Ђорђевић Душана и Миловановић Срећка преносио фарбу из Радничког Дома на 
уговорено место на бедему код Мораве. Он признаје да је те ноћи од 28. на 29. 
новембар т.г. учествовао у писању комунистичких парола скупа са Павловић 
Миланом и Пауновић Братиславом и наводи да су сви они те ноћи писали 
комунистичке пароле и око куће Глођајића у Чачку. Признаје да је са Ђорђевић 
Душаном и дана 2. децембра т.г. у ноћи носио фарбу из радничког Дома до 
напуштене штале, која се налази у близини парка. Он је и ове ноћи од 2. на 3. 
децембра т.г. учествовао у писању комунистичких парола и такове пароле писао је 
скупа са Костић Бранком и Јовановић Милованом у Ивањичком сокаку у Чачку.

Саслушан Пауновић, Костић, Јовановић признају дело у целости.
Саслушан Миловановић Срећко дана 16. децембра т.г. није признао ништа, 

већ је једино навео како га је Ђорђевић Душан позвао да му помогне нешто носити, и 
како му је он ноћу између 28. и 29. новембра носио један пакетић запакован у хартији 
до бедема код Мораве. Навео је да му је ту Душан саопштио како се ноћас имају 
писати пароле по зидовима, али да се он није са тим сложио и да је пошао кући.

Саслушан дана 18. децембра Миловановић је изјавио да је он скупа са 
Ђорђевић Душаном 28. новембра између 11 и 12 часова носио фарбу и из радничког 
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дома до бедема на Морави. Навео је да је на лицу места затекао Стефановић 
Радована званог “Пусту”. Навео је да је после него им је Душан објаснио да се имају 
писати комунистичке пароле, пошао кући.

После него је суочен са Нешковић Мирољубом призано је да је у ноћи између 
2. и 3. децембра скупа са Нешковићем и његовим шураком Милетић Добросавом 
завним “Бобаном” учествовао у писању комунистичких парола у улици Цара 
Лазара према Војном заводу и у Циганској-мали. Описао је детаљан начин како је 
то писање текло.

/Прилеже./ 9 саслушања Павловића, Пауновића, Костића, Јовановића и 
Миловановића/.

Саслушан Топаловић Драган изјавио је да је у ноћи 2. децембра, а по позиву 
Ђорђевић Душана, дошао на бедем код Мораве и то на означено место између 
пешачког и железничког моста. На одређено место дошао је скупа са Зорић 
Браниславом. Мало кашње дошао је са њима и Ђорђевић Душан, који је носио 
лонче са фарбом. Душан је нешто Зорићу рекао и Зорић се је удаљио, а он и Душан 
пошли су у Ломину улицу и писали су пароле, које је Душан са парчета хартије 
прочитао.

Саслушан Зорић Бранислав изјавио је да је на заказано место довео 
критичне ноћи по позиву Ђорђевић Душана. Он тврди, да када је видео о чему се 
ради побегао кући израбивши моменат када га је Душан послао да оде до Глишића 
радње. На уговореном месту видео је Топаловић Драгана.

/Прилеже под 10 саслушања Топаловић Драгана и Зорић Бранислава/
Саслушан Милетић Добросав, звани “Бобо” није признао ништа, док 

Нешковић Мирољуб и Миловановић Срећко, који су скупа са њиме ноћи од 2. на 
3. децембра т.г. писали комунистичке пароле у улици Цара Лазара према Војном 
заводу у детаље описују ово писање и као треће означавају Милетића.

/Прилеже./11 саслушање Милетић Добросава и саслушање Нешковић Мирољуба 
од 19. децембра т.г.

Саслушан Ђоковић Драгомир не признаје у опште да је учествовао у писању 
комунистичких парола, док Ђорђевић Душан, тврди му у лице да је учествовао у 
првом и другом писању.

Код писања парола које било у ноћи од 2. на 3. децембра т.г. Ђоковића је 
видео у Ломиној улици око по ноћи, осим Ђорђевића, још и Зорић Бранислава, 
и Топаловић Драгана, који је те ноћи учествовао са Ђорђевићем у писању парола 
видео је у Ломиној улици једно лице које је стајало не далеко од њега и Ђорђевића, 
док су они писали пароле, а то лице он није препознао.

Да ово лице није било идентично са Ђоковићем званим “Ђоком” за којега 
тврди Ђорђевић да је био на стражи и да у то Ђорђевић није био убеђен сигурно је 
да он и Топаловић не би у близини тог лица писали забрањене пароле.

Ђоковић суочен са Ђорђевићем, Зорићем и Топаловићем остао је упоран 
код својих навода а и они код својих.

/Прилеже./ 12 салушања Ђоковић Драгомира и записник о његовом суочавању са 
Ђорђевићем, Зорићем и Топаловићем/

Саслушан Стефановић Радован, звани “Пуста” изјавио је да је дана 
28. новембра т.г. када је излазио из радионе у којој ради скупа са Нешковић 

Мирољубом, послао Нешковић да се нађе на корзоу са Ђорђевић Душаном и да 
послуша оно што му Душан рече. Наводи да му је Душан рекао нека те вечери дође 
у пола 12 сати ноћи на бедем код Мораве између пешачког и железничког моста. 
Признаје да је у наведено време дошао на означено место и тврди да је после него је 
сазнао о чему се ради, пошао кући на спавање.

Како Стефановића не терети ни Ђорђевић Душан, који у целости дело 
признаје, то је Стефановић остављен на слободу.

Саслушан Павловић Милан изјавио је да га је дана 28. новембра т.г. увече на 
корзоу сусрео Ђорђевић Душан и да му је у поверењу рекао нека те ноћи између 
11 и 12 сати буде код улаза у парк према кући Цвијовића. Тврди да му Душан није 
рекао зашто га зове и признаје да је на означено место дошао у означено време, 
те да је чекао и кад је видео да никога нема да је пошао кући. Сутра дан, када је 
видео исписане комунистичке пароле, каже, да је помислио, да га је Душан ради 
тога звао.

Како ни њега нико не терети то је и он остављен на слободу.

/Прилеже./ 13 саслушање Стефановић Радована и Павловић Милана/.
Саслушан Дамњановић Милојко, звани “Жити” изјавио је да се је у понедељак 

дана 2. децембра т.г. састао на корзоу у Чачку са Азањцем, који му је у поверењу 
рекао да треба исписати пароле по зидовима кућа у Чачку и околини. Признао је 
да је на себе примио да испише пароле у Љубићу. Азањац му је тада рекао да дође 
те ноћи око 11 сати у парк где ће примити мустре преко којих треба писати пароле. 
После овога Дамњановић је пошао скупа са Козодер Вукосавом у раднички Дом 
где је од Ђорђевић Душана примио фарбу. После разговора са Азањцем, Милојко је 
урекао састанак са Лапчевић Страјином и Богићевић Младеном у кафани “Танаско 
Рајић” у Љубићу и њима разложио о чему се ради. После овог састанка пошао је 
око 11 сати поново у Чачак где се је састао на уговореном месту са Азањцем од којег 
је примио мустре. После овог повратио се је у Љубић и на пешачком мосту састао 
се је са Лапчевићем и Богићевићем, који су га ту чекали и њих тројица писали су са 
мустрама пароле по зидовима кућа и цртали Стаљинову главу.

Саслушан Богићевић Младен потврдио је наводе Дамњановића и навео је 
како је те вечери у Чачку Милојко примио фарбу, а како је он од Азањца добио 
четку. Признао је своје учествовање у исписивању комунистичких парола и навео 
је да је осим њега, Милојка и Лапчевића учествовао у овоме и Еровић Милосав, 
студент права.

Саслушан Лапчевић Страјин признао је у целости дело изјавивши сагласно 
са Богићевић Младеном и Милојком. Саслушан и Еровић признао је дело.

/Прилеже./ 14 саслушања Дамњановић Милојка, Еровић Милосава, Богићевић 
Младена и Лапчевић Страјина/

Саслушан Козодер Вукосав изјавио је да се је у недељу дана 1. децембра т.г. 
састао у Чачку са Азањцем Радом и да му је овај рекао нека сутра у понедељак дана 
2. децембра увече дође на корзо да ће му дати Стаљинову слику и казати му шта 
треба да ради. Истог дана увече нашао је се са Ђорђевић Душаном, који му је рекао 
да ће се писати “НАШЕ ПАРОЛЕ” те да сутра-дан увече дође у синдикат-раднички 
Дом, де ће му он дати фарбу. Признао је да је заједно са Милојком Дамњановићем 
био дана 2. децембра у Радничком Дому и да је примио фарбу. Признаје да је 
истог дана увечер примио од Азањца мустру Стаљинове главе од картона и 
наводи да му је Азањац рекао да пише по зидовима овако: “Живела комунистичка 
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партија Југославије”, “Живео Стаљин”, “Живео СССР”. Козодер наводи како су 
му рекли Азањац и Ђорђевић да ће код њега доћи Колаковић Видосав и Савић 
Александар и да ће они зајено са њима писати наведене пароле по зидовима кућа 
у селу Трбушанима. У Љубићу код кафане “Суви брег” нашао се је са Колаковић 
Видосавом и они двојица скупа, пошли су у Трбушане и по зидовима кућа писали 
комунитичке пароле.

Колаковић Видосав није салушан, јер се налази у бегству.
Саслушан Савић Александар изјавио је да га је у понодељак дана 2. ово. 

месеца нашао на њиви у Трбушанима, док је секао купус, Колаковић Видосав , 
студент из Трбушана и да му је рекао нека дође вечерас у Чачак да ће бити писане 
пароле. Савић тврди да је Видосаву кратко и јасно рекао да неће. Наводи да је исте 
вечери био код кафане “Суви брег” и да га је ту нашао Козодер Вукосав, који му је 
рекао да дође вечерас са њиме да пишу пароле. Наводи да је Вукосаву рекао исто 
што и Колаковићу, а то да неће.

/Прилежи./ 15 саслушања Козодер Вукосава и Савић Александра./
Саслушан Гајовић Александар, звани “Мишо” изјавио је:
“Дана 22. новембра т.г. био сам у Чачку на пијаци и купио гумене опанке. 

Нашао сам се са Видосавом Колаковићем, студ. из Трбушана и овај ми је казао да 
треба у моме селу да се пишу неке пароле по зидовима и вели, донеће људи теби све 
што треба, само пази да то буде исписивано”.

У даљем саслушању наводи како су у ноћи 28. новембра т.г. око 11 сати дошли 
к њему у кућу два непозната човека, који су када је са њима остао на само рекли 
да их је послао Колаковић Видосав и да су му донели шта треба. Један је извадио 
пароле изрезане од картона, а други две плехане кутије са фарбом и пружајући 
му фарбу рекоше му једна је црвена а друга је црна. Са црном ћеш фарбати слику, 
са црвеном пароле. Ови непознати од којих је један био стар између 35 и 40 г., а 
други између 25 и 30 година рекли су му да то треба ноћас да се учини. Гајевић је 
дана 1. децембра дошао у Чачак и ту се је састао са Колаковићем Видосавом, који 
га је питао да ли је добио фарбу и да ли је урадио. Он му је рекао да је било доцкан 
и да није ништа урадио. Како су му ова два непозната човека, када су му донела 
фарбу и мустре рекла, да ако то не може да испише оне ноћи нека то испише у 
среду навече како би у четвртак на пазарни дан освануло, то је он када се је вратио 
у недељу првог децембра т.г. из Чачка нашао у селу Левајац Драгослава и Радовић 
Бранка, којима је испричао што се има урадити и са њима је уговорио да се у среду 
увече, када падне ноћ састану код њега у кући. На уговорени дан Гајевић, Левајац 
и Радовић састали су се око 12 сати ноћи изишли су и писали су комунистичке 
пароле по кућама у Мрчајевцима.

Саслушани Левајац и Радовић признају дело.

/Прилежи./ 16 саслушање Гајевић Александра, Левајац Драгослава и Радовић 
Бранка, као и извештај жандармеријске станице Мрчајевци од 19 - XII- Бр. 
служб./

Осумњичени су писали ове пароле у местима у којима је услед ванредних 
прилика сконцентрисано-делимично мобилисано-много војске. Они су писали ове 
пароле уочи пазарних дана, када у та места долази много народа из околине. Они 
су то чинили свесно и намерно у циљу пропаганде комунизма и изазивања нереда 
и ставарања метежа. Они су то чинили припремајући се умишљено познавајући 
значај и последице своје радње. Они су то чинили у циљу убеђивања других како 

политички, социјални поредак у Држави треба променити насиљем па су ради 
тога постали сви темељно сумњиви злочина из тачке 1, 2 и 4 чл. 1 зак. о заштити 
јавне безбедности и поретка у Држави, па достављајући предњу пријаву скупа 
са прикупљеним иследним материјалом овом Среском начелству част је молити 
Наслов да се против свих осумњичених поступи строго по закону.

 Срески начелник
 Љ. Митровић с.р.

Да је препис веран своме оригиналу тврди и оверава по званичној дужности 
у Чачку дана 21. децембра 1940. год.
 По наредби
 Среског начелника
 подначелник
 М.Франић
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-15-18-25)

БР. 95, НАТПИСИ ЗБОРАША У ЧАЧКУ 1. ДЕЦЕМБРА 1940. ГОДИНЕ-
ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 3260/40 године
4. јануар 1941. год.
-Чачак-
На Пов. Д.З. број : 5818/40

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
управном одељењу II

САРАЈЕВО 

По горњем овом Среском начелству част је доставити следећи извештај:
Поведеним извидима по горњем предмету установљено је да је у ноћи на 1. 

децембра 1940. год. долазио у Чачак један ауто, непознатог броја и власника, који 
се је задржао на ћошковима улица у којима су на кућама осванули натписи “Збора”. 
По овој околности закључује су да су лица која су писала натписе “Збора” по Чачку 
дошла са стране.

До данас није се могло установити ни правац од куда је ауто дошао ни 
правац куда је отишао. Трагање и даље вршимо и на случај успеха известићемо.

И овим поводом утврђено је да органи градске страже у Чачку нису у стању 
да врше службу јавне безбедности, па се моли Банска управа за дејство, да се чим 
пре установи посебна жандармеријска станица за подручје града Чачка.

 Срески начелник,
КРАЉЕВСКА Митровић
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 130 Примљено 9. I 1940.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-46-1, 2; ИАЧ, ДБ, К-7, бр. 2)
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БР, 96, ДЕЛАТНОСТ КОМУНИСТА У ДЕЦЕМБРУ 1940. ГОДИНЕ У СРЕЗУ 
ТРНАВСКОМ-ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 39/41
2. јануара 1941. год.
Чачак-

Предмет: Појачање обавештајне службе
 у борби против шпијунаже комунизма 
и других антидржавних акција.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
 УПРАВНОМ ОДЕЉЕЊУ II САРАЈЕВО

Дана 3. децембра 1940. год. по зидовима свих кућа, које се налазе у 
најпрометнијим улицама Чачка као и на многим кућама у оближњем селу Љубићу, 
среза љубићског, освануле су руком писане крупним штампаним словима следеће 
комунистичке пароле: “Живела комунистичка партија Југославије”, “Живео 
С.С.С.Р.”, “Живео Стаљин”, “Хоћемо слободу”, “Доле рат”, “Доле скупоћа”, “Доле 
издајице Корошец-Љотић”. На неким кућама нацртана је и петокрака звезда, а на 
некима је поред оваквих парола отиснут и лик карикатуре Стаљинове главе.

Поводом овог исписивања комунистичких парола, као и писања истих 
парола, које је било у ноћи од 28. на 29. новембра 1940. год. ово Среско начелство 
провело је извиде и установило је, да су писање комунистичких парола 
организовали Нешковић Мирољуб, абаџијски радник, Азањац Радослав, приватни 
ученик VIII разреда гимназије и Ђорђевић Душан, столарски радник, сви из Чачка. 
У писању су учествовали Павловић Радисав, опанчарски ардник, Костић Бранко, 
браварски радник, Пауновић Ратислав, обућарски радник, Јовановић Милован, 
браварски радник, Топаловић радник, Топаловић Драган, књижарски помоћник, 
Миловановић Срећко, абаџијски радник, Милетић Добросав, браварски радник, 
Ђоковић Драгомир, механичарски радник, сви настањени у Чачку, те Дамњановић 
Милојко, писар железничке радионе у Љубићу, Еровић Милосав, студент права 
из Љубића, Богићевић Младен, свршени ђак средње пољопривредне школе из 
Љубића, Лапчевић Страјин, пушкарски калфа из Љубића, Козодер Вукосав, 
земљорадник из Трбушана среза љубићског, Колаковић Видосав, студент права из 
Трбушана, среза љубићског, Гајовић Александар, земљорадник из среза љубићског, 
Левајац Драгослав, земљорадник из Мрчајеваца, среза љубићског и Радовић 
Бранко, земљорадник из Катрге среза љубићског.

Сва ова лица осим Колаковића, који се налази у бегству ухапшена су и 
пријављена Државном ужиоцу при државном суду за заштиту Државе, који је 
својим актом Д.Т.Бр. 2341/40 од 24. децембра 1940. г. уступио све списе Државном 
тужилаштву Чачак на редовни поступак.

Истражни судија Окружног суда у Чачку након што је саслушао осумњћичене 
пустио их је да се из слободе бране.

У ноћи 287 на 29. децембра 1940. год. растурани су по граду Чачку летци 
под насловом: “Сви у борбу против белог терора-сви у помоћ жртвама реакције” 
и под насловом “Свој радничкој, сељачкој и школској омладини Србије, поштеној 
јавности, пријатељима омладине”. Први летак потписат је са: “Покрајински комитет 
комунистичке партије Југославије”, а други са “Напредна радничка омладина 
Београда”.

Ови летци штампани су у непознатој штампарији, растурани су на тај начин 
што су пресавијани вишеструко, убацивани у дворишта појединих кућа у мање 
фрекфентинарим улицама града.

Појачана активност комуниста у Чачку запажа се од друге половине месеца 
новембра т.ј. од времена када се у Чачку налази на окупу више војске него је у 
нормално време било. Све мере које је ово Среско начелство предузимало показале 
су се до сада као недовољне и то делом из разлога што су све досадашње пријаве које 
су биле упућене Државном тужиоцу за заштиту Државе биле уступане на редовни 
поступак Државном тужилаштву у Чачку и што је по свим пријавама судио Окружни 
суд у Чачку, који је оцењујући поднете доказе по слободно судијском убеђењу пуштао 
окривљене испод суђења, због помањкања доказа, тако да је створено и на овај начин 
убеђење код комунсита како они по закону могу радити што хоће и како су они у 
праву, јер их суд пушта, а полиција против законa гони.

Други разлог због којег ове мере које ово начелство предузима у циљу 
спречавања комунистичке пропаганде јесте тај, што Градска стража која се у граду 
Чачку стара о јавној безбедности није у стању да малим бројем стражара, који су 
нешколовани и домаћи људи вршити поверену службу, па се ради тога указује као 
неопходна потреба оснивање посебне жандармеријске станице са искључивом 
надлежношћу за територију града Чачка.

А молбом на [нечитко] употребу.
 Срески начелник,
 [нечитко]
(ИАЧ, К-4, бр. 88)

БР. 97, ЛЕТАК УПЕРЕН ПРОТИВ ПОЛИЦИЈСКЕ АКЦИЈЕ У ПРОГОНУ 
КОМУНИСТА У ЧАЧКУ ДЕЦЕМБАР 1940.

У БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРА, У БОРБУ ПРОТИВ БЕСНОГ НАЛЕТА ПОЛИЦИЈЕ 
НА РАДНИ НАРОД

Слобода припада човеку. А слобода значи имати рада, хлеба и мира. Наш 
народ давао је највеће жртве за слободу и своја права. 

У време зулума у прошлости, народ овога краја јуначки се борио против 
тираније и туђина. Наши очеви и дедови радије су ишли у смрт него у ропство. У 
борби за слободу нису се плашили ни пржења ужареним угарцима, и забијањем 
луча под нокте, ни зашиљеног турског коца.

И данас има бораца који су достојни синови храбрих предака. Лавовски зала-
жу се да створе слободну отаџбину. Боре се против зверског и помамног владања и 
угњетавања, које превазилази бес турских зулумћара и туђинских насилника.

Најбољи народни борци не жале и своје животе да створе домовину у којој ће 
народ уживати плодове свога зноја. Велико дело изградње слободне земље, у којој 
неће бити пљачке, беде и беспослице, не ствара се обноћ, нити је граде појединци, 
- напори читавог народа потребни су за то. Да би престао уздах, сузе и глад, - цео 
народ мора се дићи и пробудити. Свуда: у фабрици, међ градском сиротињом; на 
селу, из колиба, брвнара и кровињара мора се заорати глас за бољи живот, за наша 
права и пуну слободу.

Уместо да тиранин дршће пред народом народ је погнуо главу и ћути као 
роб. Народе, зашто са себе не скидаш терете и окове. Пред светлом успоменом 
наших предака и пред лицем наших великих бораца морамо се застидети и не 
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смемо бити кукавице. Зашто дозвољавамо да у нашем граду Чачку и околини има 
других господара до народа?

Скорих дана освануше по улицама Чачка, Љубића и околним селима велики 
натписи “Доле скупоћа”, “Хоћемо мир и слободу”, “Живео војни савез са Совјетском 
Русијом”, “Живео СССР”, “Доле издајице Корошец и Љотић”, “Живео Стаљин”, 
“Живела Комунистичка партија Југославије”. Читасмо те речи које су урезане у 
мислима и срцима свог поштеног народа.

Полиција служећи буржоазију, Лондону и Риму, желећи да Југославија 
буде земља ропства, - ухапсила је двадесет омладинаца из вароши и из села 
теретићи их за писање. На зверски, свиреп, крволочан начин изнуђивала је од њих 
признање. Измишљајући најгнуснија средства у “истрази”, ликовали су у муци 
омладинаца, пијаница и развратни аустријски шпијун подначелник Франић (који 
као Хрват због недела не сме да живи у хрватском народу); жандармеријски водник 
Џидић (познати обожавалац Хитлера) предњачили су у шамарању и пребијању. 
Полицијски писар Тадић и нови срески начелник Митровић истицали су се у 
проналажењу најужаснијих метода мучења, по неколио дана ухапшенима нису 
давали право; забрањују загревање ћелија, а свлаче их голе; и не дају никоме да 
их посети, нити да им донесе било за јело или постељину. Оптужују другове који 
донесу хлеб и храну, а ако је дечак шамарају га на лицу места. Заједно са полицијом 
“истрагу” води и бедни свештеник Булић61.

Полиција сматра кривицом желети мир, волети СССР и борити се против 
скупоће. А иде на руку и помаже неколико плаћених бандита који на очиглед 
полиције - по кућама кољу са натписом “Збор долази”.

Народе, зар пред очима свих нас да пропадају животи најчистије и 
најборбеније омладине? Треба да нам је јасно да се ово бесправље и безакоње не 
може и не сме више трпети. Ударци по похапшеним младићима, - ударци су на 
права и слободе народа. У канџама неодговорне полиције животи ухапшених 
омладинаца су у опасности. Туку их за писање парола, а ми смо те речи читали 
радосно и насмејано, јер осећамо да волимо слободну домовину, велику 
Комунистичку партију, волимо СССР и Стаљина, волимо мир, а мрзимо издајице, 
шпекуланте, дефетисте и плаћенике иностранства.

Напад на ухапшене, - напад је на народ. Пред народном свешћу, слогом и 
снагом да задрхте сви тирани. Народе, борбом брани себе и своја права.

Борба против терора је борба против непријатеља слободе, мира, напретка; 
захтевајмо пуштање омладинаца из затвора, захтевајмо и боримо се против 
прогоњења свих оних који су за слободну домовину, за СССР, и сетимо се да нас 
је Совјетска Унија спасла братоубилачког рата са Бугарском који су припремали 
буржоазија.

БОРЦИ ПРОТИВ ТЕРОРА, ТИРАНИЈЕ И ЗУЛУМА.
Прочитај и дај другоме.

Децембра 1940. године
у Чачку
(НМЧ, Грађа за монографију чачанског округа. Партија и СКОЈ-рукопис, стр. 27-28) 

БР. 98, КОМУНИСТИ ПИШУ СВОЈЕ ПАРОЛЕ ЗА БОЖИЋ,
6/7. ЈАНУАРА 1941.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Ј.Б.-Бр. 74
12. јануара 1941. год.
у Сарајеву

Писање комунистичких 
парола по зидовима кућа
у Чачку и Љубићу и 
лепљење Стаљинових слика.

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ
БАНОВИНЕ (Управно одељење)

Командир жандармеријске станице Чачак актом бр. 43 од 9. јануара 1941. 
године извештава:

“Ноћу између 6. и 7. јануара т.г., у граду Чачку, среза Трнавског, и у селу 
Љубићу, среза Љубићског, бановине Дринске исписане су по зидовима кућа 
следеће комунистичке пароле: “ЖИВЕЛА КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА, 
ЖИВЕО СТАЉИН, ЖИВЕО УРС, ХОЋЕМО СЛОБОДУ СВИХ СИНДИКАЛНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА, ХОЋЕМО ЈЕФТИН ХЛЕБ, ДОЛЕ СКУПОЋА, ХОЋЕМО 
СЛОБОДУ УРСА, ЖИВЕО С.С.С.Р.” Поред ових натписа стављен је срп и чекић, а 
на многим местима и Стаљинова слика.

Ове су натписе писали руком и црвеном фарбом: ДОВИЈАНИЋ РАДЕНКО, 
студент технике из Мрчајеваца среза Љубићског, СТИШОВИЋ СЛОБОДАН, 
студент технике из Чачка и АЗАЊАЦ РАДОСАВ, приватни ученик VIII разреда 
гимназије из Чачка.

Сва тројица су затечена на делу, па су ухапшени и са кривичном пријавом и 
доказним материјалом предати надлежној власти.

Предње се доставља на знање и надлежност.
Прилог: слика Стаљина.

 Командат, пуковник
 [нечитко]
достављено
Краљевској банској управи
Дринске бановине и 
Команданту жандармерије

КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 251 Примљено 16. I 1941.

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-46-14)61 Драгутин Булић (1910-1942), свештеник и вероучитељ у чачанској гимназији; духовни 
вођа ЈНП “Збор” у Чачку чији су се омладинци пред рат почели озбиљно да супростављају 
комунистима; убијен је од четника Драже Михаиловића у Чачку на лето 1942. године као 
истакнути љотићевац (Милош Тимотијевић, н.д., стр. 133-218)
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БР. 99, ЛЕТАК ЈНП “ЗБОР” У ЧАЧКУ “НЕ ПАДА СНЕГ ДА ЗАВЕЈЕ БРЕГ НЕГО 
ДА СВАКА ЖИВОТИЊА ПОКАЖЕ СВОЈ ТРАГ”, УПЕРЕН ПРОТИВ ЛЕТКА 

РАСТУРАНОГ ОД КОМУНИСТА “СРЕЋАН ВАМ ПОСЛЕДЊИ БОЖИЋ У 
КАПИТАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ”, 8/9. ЈАНУАР 1941. ГОДИНЕ

КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
Број. 5096, 12. I/41.

Летак је растуран у ноћи између 8. и 9. јануара 1941. године у граду Чачку 
са потписом Чачанска средњошколска југословенска национална омладина. По 
извештају жандармерије у Чачку од 9. јануара 1941. године те летке је растурао 
Симеуновић Срећко, трговачки помоћник из Чачка, члан ЗБОР-а.

“НЕ ПАДА СНЕГ ДА ПОМОРИ СВЕТ, 
ВЕЋ ДА СВАКА ЖИВОТИЊА 

ПОКАЖЕ СВОЈ ТРАГ”

ПОСЛЕДЊИ КОМУНИСТИЧКИ ЛЕТЦИ РАСТУРЕНИ У ЧАЧКУ И 
ОКОЛИНИ ГОНЕ НАС, ДА НА ОСНОВУ ЊИХОВОГ БЕДНОГ И ПИГМЕЈСКОГ 
ПРИЗНАЊА, УКАЖЕМО СВИМА И СВАКОМЕ, КОЈИ ИМАЈУ УМА И РАЗУМА И 
ЉУБАВИ ПРЕМА СВИМА СВЕТИЊАМА И ТРАДИЦИЈАМА СВОЈЕ ОТАЏБИНЕ 
НА СВУ ОВУ МИЗЕРНОСТ ЊИХОВОГ РАДА.

СВИМА ЈЕ ПОЗНАТО, ДА СУ СЛУГЕ БОЉШЕВИЗМА И ЖИДОВА 
МОСКОВСКИХ ПРЕ НЕГО ШТО ЈЕ БУКНУО РАТ, ХВАЛИЛИ ЧЕШКУ, 
ПОЉСКУ, ФРАНЦУСКУ И ЕНГЛЕСКУ. КАД СУ ОВЕ ЊИХОВОМ ЗАСЛУГОМ 
ПРОПАЛЕ ЗАЈЕДНО СА ОСТАЛИМ ДРЖАВАМА, ОНДА СУ ИХ ОНИ 
НАПАДАЛИ, ХВАЛЕЋИ ДОТЛЕ СВОЈЕ НАЈВЕЋЕ ПРОТИВНИКЕ НЕМАЧКУ 
И ИТАЛИЈУ. ПОСЛЕ СЛОМА И ПРОПАСТИ ОВИХ ЗЕМАЉА КОМУНИСТИ 
СУ ПРОСЛАВЉАЛИ КОНКУБИНЕ МЕДЕНЕ МЕСЕЦЕ СА ХИТЛЕРОМ И 
МУСОЛИНИЈЕМ. ДА СУ ТИ БЕЗИМЕЊАЦИ И МНОГО ИМЕЊАЦИ БИЛИ 
ИСТИНИТА И ВЕРНО НАЛОЖНИЦА ОСОВИНЕ ЕВО ДОКАЗА:

1. “ПЕТА КОЛОНА” КОЈУ СУ ОНИ СТАВЉАЛИ У СЛУЖБУ ОСОВИНЕ
2.  ЊИХОВ НЕСМЕТАНИ РАД У ПОРОБЉЕНИМ ЗЕМЉАМА;
3. УДАР НОЖЕМ У ЛЕЂА БРАТСКОЈ НАМ ПОЉСКОЈ И УНУТРАШЊЕ 

РУШЕЊЕ ФРАНЦУСКЕ;
4. ИЗЛАЖЕЊЕ НЕЦЕНЗУРИСАНОГ БОЉШЕВИЧКО-КОМУНИСТИЧКОГ 

ЛИСТА У ОСЛУ
5.  НАПАД НА РУМУНИЈУ, ФИНСКУ ИТД.

АЛИ, СТВАРИ СЕ САД МЕЊАЈУ, ЈЕР МЛАДОЖЕЊА “ОСОВИНА” НИЈЕ 
БИО КОРЕКТАН ПРЕМА СВОЈОЈ КОНКУБИНОЈ НЕВЕСТИ “ИЗРАИЉСКОЈ 
БОЉШЕВИЦИ”, ЗАТО ГА САД ОНА ПОНОВО НАПАДА.

ЕВО ЛИЦА И НАЛИЧЈА БОЉШЕВИЧКИХ РОБОТА-КОМУНИСТА.
ЕВО НАШЕГ ДРУШТВЕНОГ ШЉАМА.
ЕВО ГУБЕ ИСТОРИЈЕ НАШЕГ НАРОДНОГ, ДРЖАВНОГ И ДРУШТВЕНОГ 

ЖИВОТА.
ЕТО ТО СУ ТИ, КОЈИ СУ НА РЕВЕРИМА СВОЈИМ НОСИЛИ ХАРТИЈЕ 

СА НАТПИСОМ “БРАНИЋЕМО ЗЕМЉУ” А ЧИЈУ И КОЈУ?!!!

ЕВО ТО ЈЕ ОМЛАДИНА КОЈА ПИШЕ О СЛОБОДИ ЧОВЕКА, А 
ЧЕТРДЕСЕТ МИЛИОНА НАЈБОЉИХ СЛОВЕНСКИХ СИНОВА ЗАЈЕДНО СА 
СПАСИОЦЕМ НАШЕГ НАРОДА-РУСКИМ ЦАРЕМ НИКОЛОМ, КРВОЛОЧНИМ 
И ЗВЕРСКИМ МЕТОДОМ УМОРИ.

ЕТО, ТО СУ ПОБОРНИЦИ: РАДА, ХЛЕБА И .... А НА ДЕЛУ СУ НАЈВЕЋИ 
НЕРАДНИЦИ И РУШИОЦИ МИРА;

ТО СУ ТИ ПРОТИВНИЦИ ЗУЛУМА, А ВЕЋИХ ЗУЛУМЋАРА ИСТОРИЈА 
ЧОВЕЧАНСТВА НИЈЕ ЗАБЕЛЕЖИЛА НИТИ ЋЕ ЗАБЕЛЕЖИТИ;

ТО СУ ТИ КОЈИ ПОЗИВАЈУ РАДНИ И ЧЕСТИТИ НАРОД СЕЛА И 
ГРАДА ДА ГУРА У КОЛА У КОЈА СУ ОНИ УПРЕГНУТИ ОД СТРАНЕ ЖИДОВА 
МОСКОВСКИХ, ДОК ЗА ТАЈ НАШ НАРОД ИМАЈУ ЈЕДАН ЈЕДИНИ ИЗРАЗ, ДА 
ЈЕ “ГОЈ-СЕЉАК НАЈБОЉИ ГНОЈ ШТО ГА ЈЕ ПРИРОДА МОГЛА ДАТИ”.

ТО СУ ТИ КОРИФЕЈИ ВАСПОСТАВЉАЊА ДИПЛОМАТСКИХ ОДНОСА 
СА ЊИХОВИМ ГОСПОДАРИМА ИЗ МОСКВЕ, ДА БИ КАКО СУ ГОВОРИЛИ, 
МОГЛИ ОТИЋИ У “ЦРВЕНИ РАЈ” А КАД СУ ТО ОСТВАРИЛИ, НЕ САМО ДА 
НИСУ ОТИШЛИ, ВЕЋ ВЕЛЕ ДОБРО ЈЕ И У “ОВОМ ПАКЛУ”.

ТО СУ ЈЕВРЕЈСКЕ ТРУБЕ КОЈЕ ГОВОРЕ ДА НАС ЈЕ СОВЈЕТИЈА СПАСЛА 
ОД РАТА СА БУГАРСКОМ, А ЕВО ШТА КАЖЕ ЈЕДАН ЊИХОВ ЛИДЕР: 
“АКО БУДЕ ПОТРЕБНО ЗА ОСТВАРЕЊЕ СОВЈЕТСКОГ ПЛАНА - СВЕТСКЕ 
РЕВОЛУЦИЈЕ - СОВЈЕТИ ЋЕ ДАТИ ХИТЛЕРУ И БУГАРСКУ И ЈУГОСЛАВИЈУ”. 
[ИМЕ] ОВОГ НЕСВЕСНОГ РОБОТА НИСМО НАВЕЛИ ЊЕГА РАДИ, ВЕРУЈУЋИ 
ДА ЋЕ ДОЋИ ДАН КАДА ЋЕ СЕ ОН КАО ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ ПОСТИДЕТИ 
СВОЈИХ РЕЧИ.

ТО СУ ОНИ КОЈИ ТЕЖЕ ЗА КОМУНИСТИЧКО-БОЉШЕВИЧКОМ 
ПРИВРЕДОМ, А ОВАМО КАО ХИЈЕНЕ КРЕЧЕ ПРОТИВ ДАНАШЊЕГ РЕЖИМА, 
КОЈИ ИМ ОМОГУЋУЈЕ ИЗВОЂЕЊЕ ЊИХОВИХ БОЉШЕВИЧКИХ ЗАМИСЛИ.

ЕТО, ТО СУ ТИ ПРОКАЖЕНИ А ЛА “ЛУША”, А КО ХОЋЕ ДА БУДЕ ЛУД 
НЕК ИМ БУДЕ ДРУГ!

ВАМА ПРОКАЖЕНИ ЈЕВРЕЈСКИ РОБОВИ, КОЈИ КУРАЖНО БЕЗ 
ПОТПИСА УПУЋУЈЕТЕ ПИСМЕНЕ ПРЕТЊЕ, А ВАША КУРАЖ НИЈЕ У СТАЊУ 
НИ ПРЕД ЗЕЦОМ ДА СЕ ОДРЖИ - ДОВИКУЈЕМО:

РОБОТИ ПРИКАЖЕНИ,
ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ДА ВАС ПРЕПОРОДИ!
ХРИСТОС СПАС ЗА СВЕ НАС!

ЧАЧАНСКА СРЕДЊОШКОЛСКА ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА 
ОМЛАДИНА

ЧАЧАК, 1941.

(ИАЧ, Фонд копија из Дринске бановине, К-7, бр. 22; Краљевска банска управа Дринске бановине-
преписи, К-1, р.бр. 2292)
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БР. 100, ИЗВЕШТАЈ ЖАНДАРМЕРИЈЕ О РАСТУРАЊУ ЛЕТКА
“НЕ ПАДА СНЕГ...”, 12 ЈАНУАР 1941.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Ј.Б.Бр. 73
12. јануара 1941. год.
у Сарајеву

растурање летка
средњошколске југословенске
националне омладине
у Чачку

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ 
БАНОВИНЕ (Управно одељење)

Командир жандармеријске станице Чачак актом бр. 42 од 9 јануара 1941 
године извештава:

“Ноћу између 8 и 9 јануара т.г., у граду Чачку, среза Трнавског, бановине 
Дринске, по двориштима испред кућа, растурено је око 100 летака под насловом: 
“НЕ ПАДА СНЕГ ДА ПОМОРИ СВЕТ, ВЕЋ ДА СВАКА ЖИВОТИЊА ПОКАЖЕ 
СВОЈ ТРАГ”, а са потписом: “чачанска средњошколска југословенска национална 
омладина”. Садржина летка види се из приложеног примерка.

Колико се до сада могло утврдити ове летке је растурао Симеуновић Срећко, 
трговачки помоћник из Чачка.

Извиђаји се воде па ће се поступити по закону.
Предње се доставља с молбом на знање и надлежност.
Прилог: летак.

ДОСТАВЉЕНО:
Краљевској банској управи
дринске бановине и 
Команданту жандармерије. Командат, пуковник,
 [нечитко]
КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 254 Примљено 15. I. 1941. год.

(ИАЧ, ДБ преписи, К-1, бр. 2991)

БР. 101, ПОКУШАЈ ДЕМОНСТРАЦИЈА КОМУНИСТА У ЧАЧКУ-ИЗВЕШТАЈ 
ПОЛИЦИЈЕ ОД 19. ЈАНУАРА 1941.

Краљевина Југославија
НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
ПОВ. Бр. 134/41.
19. Јануара 1941. год.
Чачак

Предмет: Припремање комунистичких
демонстрација у Чачку-извештај

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Оделење за држ.заштиту I

БЕОГРАД

У вези телефонског извештаја од 18. ов. мес. те.г. ово среском начелству част 
је доставити следеће:

Дана 18-I-т.г. око 12 часова примећени су на излозима појединих радњи 
у Чачку на четврт табака црвене хартије штампани плакати са црним рубом, са 
којима се позивају “другови и другарице и пријатељи радничке класе”, на дан 19. 
јануара т.г. у 9 часова дођу у што већем броју на ново гробље у Чачку, где ће се 
давати седмодневни помен “другу Миливоју Прокићу /Страгарцу/ абаџијском 
раднику из Чачка, који је преминуо 14 ов. мес. од радничке болести /туберкулозе/ 
у добу од 30 година када је могао највише да користи радничкој класи и народу”. 
Поред овог плаката пише: “нама је свима јасна смрт нашега друга и разлог тога, 
и овде је још један доказ огромне експлоатације над радничком класом, мизерна 
радничка надница и услови рада под којима ми радници живимо, ради чега треба 
да се у што већем броју на гроб друга Прокића”

Плакат је потписан са “Шиваћи радници”, а штампан је у овд. штампарији 
Матић.

Провером код црквених власти утановљено је, да нико није тражио да се 
дана 19. јануара одржи на гробљу седмодневни помен за пок. Прокић Миливоја зв. 
Страгарца.

Како је на дан 19-јануара пада Богојављење када у Чачку долази много народа 
из околине и како ових дана пада и друга годишњица смрти поч Др.Мишовића, 
којег радници сматрају својим “Првоборцем”, то је ради тога ово среско начелство 
одмах предузело опсежне превентивне мере у циљу заштите реда и мира и 
истодобно су поведени енергични извиди да се утврди ко је и са каквим циљем дао 
штампати наведене плакате.

Проведеним извидима утврђено је, да су дана 17. ов.мес. т.г. после подне 
Мирослав Нешковић и Петровић Славко, абаџијски радник из Чачка, послали су 
по шегрту Дрндаревићу Анђелку рукопис плаката Лукић Станиславу абаџијском 
раднику из Чачка да га даде у штампу.

Лукић Станислав примивши рукопис предао га је одмах Тошовић Радомиру 
и Лазовић Драгомиру пекарским радницима који су били присутни у абаџијској 
радњи Ивковић Саве у Чачку у моменту када је Дрндаревић чинио. Лукић је тада 
рекао Тошовићу и Лазовићу нека тај рукопис однесу у штампарију Матић и нека 
поруче да отштампа 500 ком. ако није скупо, а 300 ком. ако је скупо и нека траже 
да се рукопис врати. Рекао им је нека траже да плакете буду готове за сутра 18. 
јануара пре подне.



194 195

Тошовић и Лазовић однели су рукопис у штампарију испоручили су 
500 комада за 70. дин. Тражили су рукопис натраг али им тај рукопис власник 
штампарије Матић није хтео вратити.

Дана 18. јануара изјутра, дошао је у штампарију Стеван зв. “Пуста”, абаџијски 
радник, који ради у истој радионици у којој раде Нешковић и Петровић. Он је 
платио и узео готове плакате. Стевановић је за ове плакате примио од Петровић 
Славка 100. дин. у папиру и плакате је са признаницом и кусуром од 30 динара 
предао Петровићу и Нешковићу.

Позвани Лукић, Нешковић и Петровић изјавили су да им о штампању 
плаката није ништа познато.

Саслушани Матић Душанка, Тошовић, Лазовић, Дрндаревић и Стевановић, 
признају у целости своје учешће око штампања ових плаката.

Суочени Лукић са Дрндаревићем, Тошовићем и Лазовићем, остао је код свог 
исказа, изјавивши, да му је Дрндаревић дана 17. ов. мес. после подне донео заиста 
једну цедуљицу, али да је то било писамце са којим од њега Петровић тражи дуг од 
4 динара.

Нешовић и после суочења а Дрндаревићем и Стефановићем остао је код 
свог исказа.

Петровић поново саслушан изјавио је, да он није никад цедуљицу дао 
Лукићу. Тврди да му Лукић ништа не дугује и да од њега никакав дуг није тражио. 
Остао је код свог исказа и после него је суочен са Стевановићем и Дрндаревићем.

Лукић, Нешковић и Петровић познати су као комунисти. Нешковић је више 
пута полициски кажњавао ради разних комунистичких екцеса а и сада одговара 
код суда по пријави овога начелства ради финансирања и писања комунистичких 
парола по зидовима кућа у Чачку. Лукић је полицијски кажњаван више пута ради 
комунистичких екцеса, док Петровић до сада није кажњаван.

Да би се добило у времену за вођење даљих извида, а ради обмане власти 
/чл. 359. т.л.ст.к.з/ Лукић, Нешковић и Петровић пресуђени су сваки са 30 дана 
затвора и задржани су одмах на издржавању досуђене казне.

С молбом на знање.
 СРЕСКИ НАЧЕЛНИК
 Љ.Митровић
(ИАЧ, ДБ преписи, бр. 2995)

БР. 102, КОМУНИСТИЧКИ ЛЕЦИ У ЧАЧКУ-ИЗВЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ
ОД 20. ЈАНУАРА 1941.

Краљевина Југославија
НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 152
20. Јануар 1941. године
Чачак

Предмет: комунистички леци нађени
                   на улици у Чачку

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
 одељење за држ. заштиту I БЕОГРАД

По горњем предмету начелству је част доставити следећи извештај:
Синоћ дана 19-I-т.г. пронађени су у граду Чачку у Цветној улици два а у 

Облићевој улици један Комунистички летак. Један од тих летака штампан је 

црвеним словима и почима са речима: “Тридесетог децембра путем радиа и 31 
децембра 1940.г. путем новина режим Цветковић-Мачек прогласио је распуштање 
класног синдикалног покрета Урса”. У даљем току у летку се критикује рад владе 
која гони радничку класу и тврди се и ако је распуштен класни синдикални покрет 
да постоји Велика Комунистичка партија Југославије која се неда забранити и која 
ће свим својим снагама помагати даљу свакодневну борбу. Летак је потписан са 
“Централни Комитет Комунистичке партије Југославије”.

Други летак писан је писаћом машином и умножен на Гестенеру. Овај летак 
почима са речима: “Мрачњаци и пљачкаши уништили су апостола слободе мира 
братства и једнакости”. У даљем току евоцира успомену на поч. др Мишовића за 
којег тврди да је убијен. Петнајест хиљада поштених припадника радног народа 
заклело је се над мртвим телом поч Мишовића “да неће заборавити оне који су 
се жртвовали за радни народ као и оне који траже такве жртве”. Летак напада 
краљевску владу за коју тврди да служи иностраном капиталу “Хитлеру и 
Мусолинију, Енглеској и Америци, док комунисти, радни народ, сељаци и радници, 
штрајковима демонстрацијама писмима и лецима, зборовима и јавним натписима 
упорно се боре за остваривање савеза са СССР, јер се тиме једино може спасти 
земља од туђина и глади и сачувати мир. Летак је датиран “јануар 1941 год у Чачку” 
а потписат је са: “Окружни комитет Комунистичке партије Југославије”.

Прво описани и овај летак нађени су пресавијени неколико пута у Цветној 
улици а овај други летак такође пресавијен неколико пута пронађен је у Обилићевој 
улици.

Извиђаји се воде хитно. С молбом на знање.

КРАЉЕВСКА СРЕСКИ НАЧЕЛНИК
БАНСКА УПРАВА Љ. Митровић с.р.
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 340 Примљено 22. I 1941.
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-31-10)

БР. 103, ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА О ДЕЛОВАЊУ КОМУНИСТА
У ЧАЧКУ, ЈАНУАР 1941. 

Краљевина Југославија
Начелство среза трнавског
Пов. Бр. 39/41.
1. фебруар 1941. год.
-Чачак-

Предмет: Појачање обавештајне службе у борби против шпијунаже комунизма и 
других антидржавних акција-Извештај за јануар

На Пов.Д.З.Бр. 2646/37 и
На Пов.Д.З.Бр. 2839/36

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
 Управном одељењу II -САРАЈЕВО-

На Божић, дана 7. јануара 1941. год. осванули су у Чачку на зидовима многих 
кућа руком исписани крупним штампаним словима следећи комунистички натписи: 
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“Доле скупоћа”, “Живео С.С.С.Р.”, “Живео Стаљин”, “Живела комунистичка партија”, 
“Живео Урс”. Поред ових натписа, који су били исписани црвеном масном фарбом, 
стајала је налепљена фотографија Стаљина величине по прилици осмине табака.

Истог дана примили су чиновници овог начелства и неки угледнији грађани 
путем поште у белим ковертама, по два летка од којих је један са насловом: “Сви у 
борбу против белог терора-Сви у помоћ жртвама реакције”, а други са насловом: 
“У борбу против терора, у борбу против бесног налета полиције на радни народ 
Чачка и околине”. Осим ових летака у кувертима је била фотографија Стаљина, на 
полеђини које стајало је руком, мастилом, штампаним словима, написано: “Сретан 
Вам последњи Божић”.

Проведеним извидима установљено је, да су ово писане комунистичких 
парола извршили Стишевић Слободан и Довијанић Раденко, оба студента технике. 
Они су ухапшени и против њих се воде извиди.

Како су учесници писања комунистичких парола од децембра прошле 
године, били сви откривени и после законских поступака предати Суду, а како су 
код Суда након што су саслушани пуштени на слободу то су студенти из Чачка и 
околине, који су дошли на Божићне ферије, постакнути овим организовали ново 
писање, пазећи при томе да не оставе трага како би се онемогућило иследним 
властима да их све открију.

Према резултатима досадашњих извида учесници овог писања добили су 
писмене налоге од непознатих их им лица у којима је стајало написано шта имају 
чинити, када, на којим местима и где ће наћи потребан материјал.

У суботу дана 18. јануара запажени су у Чачку црвени плакати са црним 
оквиром на којима је стајало да ће се дана 19. јануара т.г. у 9 часова на новом гробљу 
у Чачку давати седмнодневни помен почившем Прокић Миливоју, абаџијском 
раднику из Чачка, који је умро 14. јануара т.г. од туберкулозе. Са овим плакатима 
позивају се сви радници и њихови пријатељи да у што већем броју дођу на гробље. 
Плакат је потписан са: “Шиваћи радници”.

Како 19. јануара спада друга годишњица смрти почившег Д-ра Мишовића, 
познатог комунистичког првоборца и као тога дана на дан Богојављења долази 
много народа из околине, то су, према обавештењима са којима је распологало 
ово Среско начелство, овај помен организовали комунисти, како би привукли на 
гробље што је могуће више народа и како би ову пригоду израбили у приређивање 
недозвољених демонстрација.

Обавештења о овоме потврдила је и чињеница што за тај дан код Црквених 
власти није био поручен никакав помен.

Проведеним извидима установљено је, да су ове плакате дали у штампу 
Нешковић Мирољуб, Лукић Станислав и Петровић Славко, абаџијски радници из 
Чачка, који су од раније код ово[г] Среског начелства евидентирани као комунисти. 
Против ових лица проведен је поступак и они су полицијски кажњени сваки са по 
30 дана затвора.

Захваљујући брзој интервенцији органа власти по овом предмету осујећене 
су намере комуниста и сачуван је потпуни ред и мир.

На дан Богојављења, 19. јануара т.г., нађени су на улици у Чачку три летка и 
то два под насловом: “Радним људима и радним женама” са потписом “Окружни 
комитет комунистичке партије”, а један под насловом: “Радници, раднице и 
намештеници Југославије” са потписом: “Централни комитет комунистичке 
партије Југославије”. Први су писани машином и умножени на гештетнеру, а други 
су штампани црвено.

Проведени су извиди и до сада је утврђено да је ове летке делио Радосављевић 
Радојица62, обућар, радник из Чачка. Извиди се још воде.

Активност комуниста није била смањена ни у току месеца јануара, али 
њихови подухвати нису остали изван дохвата органа власти, па кад би још у 
Чачку постојала и специјална жандармеријска станица за подручје града Чачка, 
ово Среско начелство могло би са успехом наставити борбу против комуниста и 
других субверзивних елемената.

С молбом на знање.
 Срески начелник,
КРАЉЕВСКА [Љ.]Митровић
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 569 Примљено 2. II 1941.

(ИАЧ, ДБ, К-7, бр. 10)

БР. 104, ХАПШЕЊЕ ГРУПЕ КОМУНИСТА КОЈИ СУ ПИСАЛИ ПАРОЛЕ И 
РАСТУРАЛИ ЛЕТКЕ НА БОЖИЋ 7. ЈАНУАРА 1941.

Краљевина Југославија
НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 433
7. фебруара 1941. године
-Чачак-

Предмет: Минић Милош, адвокат. приправник
из Чачка и другови сумњиви злочина из тач.
1 чл.1 з.о.ј.б п п.у држави

ДРЖАВНОМ ТУЖИОЦУ
ПРИ ДРЖАВНОМ СУДУ ЗА ЗАШТИТУ ДРЖАВЕ

БЕОГРАД

У вези овдашњег извештаја од 1. фебруара т.г. Пов.Бр.285 ово Среском 
начелству част је доставити следећу пријаву:
I  Против Минић Милоша, сина Драгомирова и Јованке рођене Бојовић, 

рођеног 28. августа 1914. год. вере српскоправославне, ожењеног без деце, 
по занимању адвокатског приправника, настањеног у Чачку, неосуђиваног, 
сада у бегству;

II  Против Радосављевић Радојице, сина почив. Радосава и Милке рођене 
Живковић, рођеног 26. августа 1911. год. у селу Доња Трепча, среза 
љубићског, вере српскоправославне, ожењена без деце, по занимању 
обућарског мајстора, настањеног у Чачку, судски неосуђиваног;

III  Против Дробњак Душана, сина поч. Михаила и Јулке рођене Протић, 
рођеног 17. фебруара 1913. год. у селу Трнави, среза трнавског, вере 
62 Радојица Радосављевић (1911-1941), обућар, рођен у Д.Трепчи, живео у Чачку; члан ОК КПЈ за 

Чачак, учествовао у припреми устанка 1941. године; ухваћен је у Невадама код Г.Милановца 
за време одржавања састанка Среског комитета КПЈ за срез таковски и стрељан у Бањичком 
логору 17. октобра 1941. године (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 387).
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српскоправославне, ожењена без деце, по занимању земљорадника, 
настањеног у Трнави, среза трнавског, неосуђиваног;

IV  Против Довијанић Раденка, сина Богосава и Милеве рођене Милићевић, 
рођеног 26. јула 1919. год. у селу Мрчајевцима, среза љубићког, вере 
српскоправославне, неожењеног, по занимању студента технике, настањена 
у селу Трбушанима, среза љубићског, судски неосуђиваног;

V  Против Стишовић Слободана, сина почив. Јездимира и Селене рођене Ђекић-
Нешић, рођеног 19. септембра 1920. год. у Чачку, вере српскоправосчлавне, 
неожењеног, по занимању студента технике, настањеног у Чачку, 
неосуђиваног;

VI  Против Јањић Раденка, званог “Раје”, сина поч. Ђорђа и Стојанке-
Руменке, рођене Блажинић, рођеног 1. јануара 1915. год. у селу Атеници, 
среза трнавског, вере српскоправославне, неожењеног, по занимању 
земљорадника, настањеног у селу Атеници, среза трнавског, неосуђиваног;

А/ Ради тога што су осумњичени од I, II, и III растурали плакате и брошуре, којима 
се иде на то, да се угрози јавни ред и мир и доведе у опасност јавни поредак.

Концем априла и почетком маја 1940. год. растурани су потајно у граду 
Чачку и околини плакате који носе наслов: “Радном народу Југопсалвије”, а који 
су потписани са: “Централни комитет Комунистичке партије Југославије”. Ови 
плакати штампани су у непознатој штампарији, на белом папиру црвеним словима. 
Садржином ових плаката вређа се јавни ред и доводи се у опасност постојећи 
поредак.

Овакве плакате растурао је Минић Милош, адвокат. приправник. Он је 
један овакав плакат дао Јањић Раденку, земљораднику из Атенице једне вечери 
неустановљеног дана око 1. маја 1940. год. Том згодом Минић је дао Јањићу и 
један летак писан писаћом машином умножен на гештетнеру, који носи наслов: 
“Обавештење радном народу бр. 1”, а који је летак био комунистичке садржине. 
Минић дајући овај материјал Јањићу рекао му је, нека добро пази да ово не падне 
полицији у шаке.

На дан Богојављења 19. јануара 1941. год. , пронађени су у Чачку на улици 
летци, који носе наслов: “Радним људима и радним женама”, а који су потписали са: 
“Окружни комитет комунистичке партије” и датирали “Чачак јануара 1941. год.”, 
као и летци, који носе наслов: “Радници, раднице и намештеници Југославије”, а 
који су потписани са: “Центални комитет Комунистичке партије Југославије”. Први 
су писани писаћом машином, а умножени на гештетнеру, а други су штампани у 
непознатој штампарији на белом папиру црвеним словима. И овим лецима вређа 
се јавни ред и мир и довађа се у опасност постојећи поредак.

Ове летке растурао је Радосављевић Радојица, обућарски мајстор из Чачка. 
Он је дана 17. јануара 1941. год. увечер на корзоу у Чачку дао Јањић Раденку, 
земљораднику из Атенице, четири летка под насловом: “Радници, раднице 
и намештеници Југославије”. Том приликом Радосављевић је дао Јањићу и 
комунистичко-пропагандни часопис, који носи наслов: “Глас радног народа бр.1”.

Дана 19. јанура 1941. год. Радосављевић је дао Јањићу на корзоу у Чачку два 
летка, која носе наслов: “Радним људима и радним женама”.

Пре овога, једне вечери између 11. и 12. јануара 1941. год. Радосављевић је 
дао Јањићу комунистички лист: “Пролетер” за август и септембар 1940. год. и том 
згодом напоменуо му је да добро упамти, да овај лист не сме доћи никоме у руке, 
а нарочито не полицији и ако буде ухваћен да не сме по цену живота признати од 
кога је добио.

Концем децембра 1940. год. и почетком јануара 1941. год. растурани су 
потајно по граду Чачку и околини летци, који носе наслов: “Сви у борбу протв 
белог терора-сви у помоћ жртвама реакције”, који су потписани са: “Покрајински 
комитет комунистичке партије Југославије/за Србију/”. Ови летци штамппани су у 
непознатој штампарији, а са њиховом садржином вређа се јавни ред и довађа се у 
опасност постојећи поредак.

Овакве летке растурао је Дробњак Душан. Он је почетком јануара ове године 
дао на читање Јанковић Миловану, пензионеру из Трнаве, кратку биографију 
Јосифа Висарионовича “Стаљина” и у овој књизи летак под насловом: “Сви у борби 
против белог терора-сви у помоћ жртвама реакције”.

Претресом стана Радосављевић Радојице пронађена је биографија 
“Стаљина” и три комада “Устава Савеза Совјетских социјалистичких република”, 
а на свом салушању од 27. јануара 1941. год. Радосављевић је изјавио да има у џепу 
од зимског капута у стану и један летак: Акционог одбора државних службеника”, 
који пригодом претреса стана није пронађен.

Пригодом личног претреса обављеног дана 21. јанура 1940. год. у канцеларији 
овог Среског начелства пронађено је код Јањић Раденка следеће:Један примерак 
“Пролетера” свеска за август-септембар 1940. год.; један примертак “Глас радног 
народа бр.1” четири комада летка са насловом: “Радници, раднице и намештеници 
Југославије”, штампан црвеним словима са потписом: “Централни комитет 
комунистичке партије Југославије”, без ознаке штампарије Два комада летака 
писаних на писаћој машини, а умножених на гештетнеру са насловом: “Радним 
људима и радним женама”, са потписом: “Окружни комитет комунистичке партије 
Југославије” са датумом, “јануара 1941. год. у Чачку”.

Саслушани Јањић, држећи се упутстава комунистичких није испочетка хтео 
у опште да призна ништа. На првом саслушању навео је, да је овај материјал нашао 
код своје куће у Атеници у сену. На другом саслушању изјавио је, да му је овај 
материјал дао Јаковљевић Милован, пензионер из Трнаве, на трећем саслушању 
изјавио је, да му је материјал дао Радосављевић Момчило, студент права из 
Слатине и навео је, да се је почео упознавати са комунистичком идеологијом још 
1934. год. Кад му је предочено да се Радосављевић налази у бекству променио 
је све досадашње исказе и дана 1 фебруара изјавио је да је сав код њега нађени 
комунистички материјал примио од Радосављевић Радојице, обућарског мајстора 
из Чачка. Том згодом изјавио је да је неустановљеног дана, око 1. маја, примио један 
плакат под насловом: “Радном народу Југославије” и “Обавештење радном народу 
број 1” од Минић Милоша, адвокат. приправника.

Суочен са Радосављевић Радојицом остао је код свог исказа тврдећи истоме 
у лице да је наведени материјал од њега добио.

Поводом исказа Јањић Раденка, да је материјал добио од Јаковљевић 
Милована, пензионера из Трнаве, обављен је претрес стана код истог, и том згодом 
код њега је пронађена кратка биографија “Стаљинова” и у њој летак под насловом: 
“Сви у борбу против белог терора-сви у помоћ жртвама реакције”. Осим овога 
пронађен је и летак: “Студенти београдског универзитета свом народу”. Саслушани 
Јаковљевић изјавио је, да је књигу и летак: “Сви у борбу против белог терора-
сви у помоћ жртвама реакције” добио од Дробњак Душана и то је на суочавању 
а Дробњаком истоме у лице рекао. За летак ”Студенти београдског универзитета 
свом народу” изјавио је да је нашао на улици.

Саслушани Радосављевић Радојица и Дробњак Душан дело не признају, док 
се Минић налази у бегству.
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Претресом стана Дробњак Душана пронађена су два летка писана машином, 
а умножена на гештетнеру и то један под насловом: “Радницима и свим поштеним 
грађанима Чачка” са потписом: “Пријатељи и другови похапшених” а други под 
насловом: “На годишњицу смрти Д-ра Драгише Мишовића” са потписом: “Другови 
доктора Драгише Мишовића”.

Прилежи сав горе наведени материјал са односним салушањима окривљених 
сведока.
Б/ Ради тога што су окривљени од IV, V и VI вршили писмену пропаганду у циљу 
убеђивања других да треба променити политички и социјални поредак у Држави 
насиљем.

На Божић, дана 7. јануара 1941. год. осванули су у Чачку на зидовима многих 
кућа руком исписани, крупним штампаним словима следећи комунистички 
натписи: “Живела Комунистичка партија”, “Живео С.С.С.Р.”, ”Живео Стаљин”, 
“Доле скупоћа”, ”Живео Урс”. Поред оваквих натписа, који су били исписани 
црвениом масном фарбом, стајала је налепљена фотографија “Стаљина”, 
величине по прилици једне осмине табака. Истог дана примили су чиновници 
и неки угледни грађани Чачка, путем поште, у белим ковертима по два летка од 
којих један са насловом: “Сви у борбу против белог терора-сви у помоћ жртвама 
реакције”, а други са насловом: “У борбу против терора, у борбу против бесног 
налета полиције на радни народ Чачка и околине”. Осим ових летака у кувертима 
је била фотографија Стаљинова, исте израде и величине као и оне које су нађене 
налепљене поред комунистичких натписа, на којој је стајало руком штампаниом 
словима написано”СРЕТАН ВАМ ПОСЛЕДЊИ БОЖИЋ”.

Ове написе писали су Довијанић Раденко, Стишовић Слободан и Јањић 
Раденко.

Урошевић Милија, градски стражар из Чачка, ухватио је дана 7. јанура т.г. 
у 2 сата Довијанић Раденка у Синђелићевој улици у Чачку у моменту када је исти 
при завршетку писања прелазио у другу улицу са још једним човеком обученим 
у сељачко одело, раста малог, са шеширом на глави. Када га је позвао да стане 
Довијанић је одбацио лонац у којем је била фарба и покушао да бежи. Ухваћен од 
стражара показао је истом своју студентску легитимацију. Покушао је поново да се 
отргне и побегне у циљу да спречи стражара да не индентификује лице које је са 
њим било.

Довијанић приведен, након што су констатовани трагови фришке црвене 
фарбе на његовом зимском капуту и рукама, признао је своје учешће у писању 
комунистичких парола.

Урошевић Милија трагајући за лицем које је 7. јануара видео са Довијанићем 
препознао је дана 19. јануара т.г. у Јањић Раденку, земљораднику то лице и на 
суочењу са истим остао је при томе, да је Јањић то лице које је са Довијанићем 7. 
јануара т.г. учествовало у писању комунистичких парола у Синђелићевој улици у 
Чачку.

Саслушани Јањић дело не признаје.
Да је Стишевић Слободан учесник у писању ових комунистичких парола 

доказује се тиме, што је исти на Божић, дана 7. јануара затечен у своме стану у 
Чачку, по жандармеријској патроли, нареднику-воднику Џидићу А. Петру и 
нареднику Маричић Ф. Новаку, где пере свој зимски капут од мрље црвене фарбе 
идентичне са фарбом којом су писане комунистичке пароле. Његово учествовање 
доказује се и исписом сведока Стризовић Ј. Милоша63, жандармеријског наредника, 
који станује у истом дворишту, Обилићева улица бр.36, у којем станује и Стишовић, 

а који је видео трагове црвене фарбе од Стишовићевог прага преко дворишта до 
клозета, а у клозету бачен лонац од црвене фарбе. Тога дана ујутро овај сведок 
видео је својим очима, да мајка осумњиченог Стишовића, Селена, долази из своје 
куће са кофом воде и брзо пере фарбу, која је била посута по поду клозета.

Стишовић дело не признаје.
У каквом је стању нађен капут Стишовића види се из записника састављеног 

приликом личног претреса.
На Божић, 7. јануара 1941. год. осим фотографије Стаљина које су биле 

излепљене по зидовима кућа поред комунистичких натписа нађене су у улицама 
у којима је писање вршено и цедуљице на којима су исписане оловком пароле, 
које је тебало писати, поред њих нађено је и неколико излепљених фотографија 
“Стаљина”. Нађена су и два земљана лонца у којима је била црвена фарба, као и 
један кајиш /опасач/.

Како су фотографије “Стаљина”, које су лепљене наведене ноћи по зидовима 
и које су нађене после тога на улици идентичне са оним фотографијама, које су 
послате чиновницима и угледним грађанима, а како је и рукопис са којим су писане 
комунистичке пароле по зидовима кућа сличан са рукописом са којим су писане 
адресе на куверте у којима су послате “Стаљинове” слике са летцима, то ради 
тога постоји основана сумња да су иста лица која су писала комунистичке пароле 
послала чиновницима и угледним грађанима наведене летке и “Стаљинову” слику 
са честитком: “Сретан вам последњи Божић”,64 а како је утврђено, да су пароле 
писали Довијанић и Стишовић, заштићени стражом коју је чувао Јањић Раденко, 
то је тиме утврђено да су они одашиљаоци и наведених претећих честитки.

Будући су осумњичени овим својим делима ишли за тим да угрозе јавни 
ред и мир за време када је у Чачку услед ванредних прилика било сконцентрисано 
много војске, то су исти својим делима ишли за тим да доведу у опасност и 
постојећи поредак, па су тиме постали темељито сумњиви злочина из члана 1 тач.1 
закона о заш.јавне безб. и поретка у Држави, ради чега је ово Среском начелству 
част доставити Наслову ову пријаву са прикупљеним материјалом, с молбом да се 
против ових осумњичених поступа строго по закону.

С обзиром на околност, што осумњичени на подручју овог среза имају 
велики број родбине, пријатеља и истомишљеника, то молим у интересу реда и 
мира да се суђење, по овој пријави одреди пред Државним судом за заштиту 
Државе у Београду, или ако то није могуће, да се за суђење делегира неки други 
Окружни суд, а не овај у Чачку.
 Срески начелник
 Љ.Митровић с.р.

Да је препис веран своме оригиналу тврди и оверава по званичној дужности
 

 По наредби
 Срског начелкника
 Подначелник
(НМЧ, Збирка микрофилмова, У-49, 50) М.Ф. 

63 Милош Ј. Стризовић (1889-1944) из Брђана; за време рата био је у служби Недићевог 
управног апарата; стрељан од партизанске власти у Чачку 25. децембра 1944 (Г.Давидовић-
М.Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја чачанских равногораца 3, Чачак-Краљево, 
2004, стр. 421).

64 Честитку је послао Радојица Радосављевић среском начелнику, командиру жандармерије, 
свештенику Булићу (Н.Јешић-М.Стефановић, н.д., стр. 122).
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БР. 105, ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА У СРЕЗУ ТРНАВСКОМ-ИЗВЕШТАЈ 
СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА, ФЕБРУАР 1941.

Краљевина Југославија 
НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 39/41
1. марта 1941. год.
Чачак

Предмет: Појачање обавештајне службе 
против шпијунаже, комунизма и 
других антидржавних елемената
извештај за фебруар 1941. год.

На Пов. Д.З. Бр. 2646/37

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
Управно одељење II

САРАЈЕВО
Захваљујући околности што су еруирана лица, која су у току јануара 

т.г. исписивала комунистичке пароле по зидовима кућа у Чачку и растурала 
комунистичке летке као и околности што су та лица по пријави ово Среског 
начелства задржана у судском истражном затвору није у току фебруара било видне 
комунистичке акције на подручју овог среза.

Није откривен ни један случај шпијунаже.
Ово среско начелство са својим органима предузима све могуће превентивне 

мере у циљу спречавања комунизма и других антидржавних акција, али с обзиром 
на величину града Чачка и неспособности и малобројности градске страже још увек 
се осећа потреба за оснивање специјалне жандармеријске станице са надлежношћу 
за подручје града Чачка.

С молбом на знање
 Срески начелник
 [Љ.Митровић]
(ИАЧ, К-4, бр. 88)

БР. 106, ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА О АУТОРУ И РАСТУРАЧУ 
ЛЕТКА “НЕ ПАДА СНЕГ...” 15. ФЕБРУАР 1941.

Краљевина Југославија
НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 477/41
15. фебруар 1941. год.
Чачак

Предмет: Летак: “Не пада снег да помори свет...”
растурање по Чачку.

На Пов. Д.З.Бр.356/41

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ
управном одељењу II

САРАЈЕВО
Писац и растурачи у предмету наведеног летка нису до данас установљени.
Сумња се да је писац ових летака Булић Драгутин, свештеник и наставник 

овдашње Гимназије, а да је летке растурао Симеуновић Срећко, трговачки 
помоћник из Чачка, који су оба познати као присташи илегалне организације 
“Збор”.

До сада вођеним извидима није се могло ништа поуздано утврдити.
Извиди се и даље воде.
С молбоим на знање.

 Срески начелник,
КРАЉЕВСКА [Љ.Митровић]
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 827 Примљено 17. II 1941.

(ИАЧ, ДБ, К-7, бр. 22)

БР. 107, ИЗВЕШТАЈ ДРИНСКОГ ЖАНДАРМЕРИЈСКОГ ПУКА О ПРЕТРЕСУ 
КУЋА КОМУНИСТА ОПТУЖЕНИХ ДА СУ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

РАСТУРАЛИ ЛЕТКЕ, 21. ФЕБРУАР 1941.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Пов.Ј.Б.Бр. 533
21. фебруара 1941. год
у Сарајеву

Радосављевић Радојица 
и др из Чачка, ухапшени
ради растурања 
комунистичких летака

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
/Управ. одељење/

Командир жандармеријске станице Чачак актом Бр. 296 од 13. и 341 од 19. 
фебруара 1941. године доставио је следеће:

“Вођеним извиђањима поводом растурања комунистичких летака у граду 
Чачку 28-IV-1940. године утврђено је, да су исте растурали Радосављевић Радојица, 
обућар из села Доња Трепча, среза Љубићског, Дробњак Душан, земљорадник из 
села Трнаве и Јањић Раденко, сељак из Атенице, среза Трнавског.

Приликом личног претреса и претреса стана именованих пронађен је разни 
комунистички пропагандни материјал, који је заједно са именованим предат 
начелнику среза у Чачку.

Растурању напред поменутих комунистичких летака учествовао је и Минић 
Милош, адвокатски приправник из Чачка, који се сада крије негде у Београду, а за 
којим је већ раније расписана потрага.
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Предње се доставља с молбом на знање и надлежност у вези извештаја овог 
пука Пов. Ј. Б. Бр. 1077 од 6-V-1940. године.

ДОСТАВЉЕНО:
Кр.банској управи Дринске
бановине и Команданту Командант, Пуковник
Жандармерије [нечитко]  
   
КРАЉЕВСКА
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО
Пов.Д.З.No 928 Примљено 22. II 1941.

(ИАЧ, ДБ, К-7, бр. 25)

БР. 108, СУКОБИ СРЕДЊОШКОЛАЦА КОМУНИСТА И ЗБОРАША, 
ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ НАЧЕЛНИКА У ПРЕЉИНИ, 21. МАРТ 1941.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Пов. Бр. 365/41
21. марта 1941. године
Прељина

Предмет: Илегална организација
-акција Ј.Н.П. “Збор”

На Пов. Д.З.Бр.1195/41

Краљевској Банској Управи
 II. оделење 

Сарајево
У вези предњег наређења част ми је поднети следећи извештај.
На подручном ми срезу нема чланова ни симпатизера покрета Ј.Н.П. “Збор”, 

те према томе нема никакве акције у томе смислу.
Штампани летци и брошуре овде се не растурају.
Слободан сам напоменути да је покрет Ј. Н. П. “Збор” појачан у Чачку, 

нарочито код средњошколске омладине, где се чешће дешавају сукоби и туче 
између ђака.
 Зам. среског начелника
 Пом. секретар
КРАЉЕВСКА [нечитко]
БАНСКА УПРАВА
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
САРАЈЕВО

Пов.Д.З.No 1483 Примљено 24. III 1941.

(ИАЧ, ДБ, К-7, бр. 22)

БР. 109, ИЗВЕШТАЈ ДРИНСКОГ ЖАНДАРМЕРИЈСКОГ ПУКА О ОПШТОЈ 
СИТУАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПУКА (ОДЛОМАК ЗА ЧАЧАНСКИ КРАЈ), 

26. МАРТ 1941.

ДРИНСКИ ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПУК
Пов.Ј.Б.Бр. 480
26. марта 1941. године
у Сарајеву

Месечни обавештајни 
извештај за месец
март 1941. године

КР. БАНСКОЈ УПРАВИ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ
-Управ. одељење-

 

На основу упутства за обавештајну службу а према прикупљеним подацима 
на територији овога пука, доставља се месечни обавештајни извештај за месец 
март 1941. године у следећем:

I. УНУТРАШЊА СИТУАЦИЈА:

Расположење народа према Њ.В.Краљу и члановима Краљевског дома добро је.
Расположење народа према држави на територији пука добро је, сем код 

комунистичких и сепаратистичких елемената.
Расположење народа према државним властима, војсци и жандармерији 

повољно је.
Унутрашња политичка ситуација на територији овог пука без икакве је 

активности, па ни у току овог месеца није било нарочитих политичких догађаја.
Комунистичка акција на територији овога пука манифестовала се и у току 

овога месеца само у растурању комунистичких летака. До демонстрација и изгреда 
уоште није долазило.

Рад сепаратиста запажен је само у писању сепаратистичких натписа по 
зидовима кућа у Завидовићима, среза Жепачког.

Страна пропаганда на територији овог пука запажена је у току овога месеца 
у растурању пропаганог материјала против Немачке и Италије а у корист Енглеске, 
као и усмене пропаганде у корист Немачке.

Одзив војних обвезника на позив војних власти је врло добар.
Економске прилике на територији пука доста су тешке.

[...]
III. КОМУНИЗАМ И СЕПАРАТИЗАМ

[...]
21. фебруара 1941. године пронашла је патрола жандарм. станице Мрчајевци 

на путу од села Мојсиња до Б[а]луге, среза Љубићског, 26 комада разних 
комунистичких летака. Растурачи нису пронађени.

Ноћу између 21 и 22 фебруара ове године пронађено је по градском стражару 
у граду Чачку, среза Трнавског, 5 комада комунистичких летака под насловом: 
“Радници, сељаци и грађани! Војници, подофицири и официри Југославије”. 
Летци су са извештајем предати начелнику среза Трнавског. Растурачи нису 
утврђени.(ЈББр. 559 од 24-II-1941. године).
[...]
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26 фебруара тек. год. пронашла је патрола станице Пријевор у селу 
Трбушанима среза Љубићског, два комунистичка летка, који су ноћу између 24. 
и 25. фебруара растурани по непознатом лицу. Извиђаји се воде. (ЈББр. 669 од 4. 
марта 1941. год.).
[...]

16. марта ове године пронађена су на улици у Чачку, среза Трнавског, два 
летка под насловом: “Ђачким родитељима, пријатељима омладине и свој поштеној 
јавности”. Садржина је уперена против професора средњих школа, органа власти 
и национално исправних ђака. Писац и растурачи нису утврђени. (ЈББр. 916 од 
20-III-1941. год.).
[...]

(ИАЧ, ДБ, К-7, бр. 29)

БР. 110, ОПШТИНСКО РУКОВОДСТВО У ЧАЧКУ ОРГАНИЗУЈЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОВОДОМ СТУПАЊА НА ПРЕСТО КРАЉА ПЕТРА II, 

27. МАРТ 1941.

Његовом Величанству Краљу Петру II
      Београд

Целокупно грађанство града Чачка и околине у својој великој верности 
и оданости одушевљено је поздравило ступање на престо Његовог Величанства 
Краља Петра II.

У име грађана града Чачка Срдачно честитам Његовом Величанству Краљу 
Петру II овај одавно очекивани историјски чин са жарком жељом за дуг и срећан 
живот на понос и дику наше дичне и недељиве Југославије.

Да живи светли дом Карађорђевића.
Веран и одан Његовом Величанству Краљу Петру II

       

 Бр. 5970 Претседник општине града
   Чачка

Претседнику Краљевске владе
Армијском ђенералу
Господину Душану Т. Симовићу
      Београд

У име грађана града Чачка, у име градског већа и у име своје срдачно 
честитам заслужени положај и желим срећан и плодан рад на понос и дику велике 
и моћне Југославије и наше храбре и јуначке војске.

 Бр. 5970 Председник градске општине,

Његовом Величанству Краљу Петру II
       Београд

Са своје свечане седнице, Градско веће града Чачка, у пуној својој верности 
и дубокој оданости бурно и одушевљено поздравља ступање на престо Вашег 
Величанства.

У име целокупног грађанства града Чачка, Градско веће честита Вашем 
Величанству овај одавно очекивани историјски чин са жарком жељом за дуг и 
срећан живот на понос и дику наше велике и моћне Југославије.

Живела Југославија
Живео светли дом Карађорђевића

 Бр. 5970 Претседник градског већа,

РЕЗЕРВНИ ОФИЦИРИ И НОСИОЦИ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ, КАО И 
ИНВАЛИДИ МОЛЕ СВЕ ДРУГОВЕ РАТНИКЕ ДА СЕ ДАНАС У 3 САТА ПОСЛЕ 
ПОДНЕ СКУПЕ ПРЕД КАФАНОМ ДРАГАЧЕВО ОДАКЛЕ ЋЕ СВИ ЗАЈЕДНО 
ПРОЋИ ЧАЧАНСКИМ УЛИЦАМА ДА МАНИФЕСТУЈУ СВОЈУ РАДОСТ 
ШТО СУ ДОЧЕКАЛИ ДА СЕ У ОВИМ МУТНИМ ВРЕМЕНИМА ЊЕГОВО 
ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ СТАВИ НА 
ЧЕЛО НАРОДА И ВОЈСКЕ ЗА СПАС ОТАЏБИНЕ КОЈУ СУ ЊЕГОВ ДЕД И ОТАЦ 
СА ОВИМ НАРОДОМ СТВОРИЛИ.

НАДАМО СЕ ДА ЋЕ СВИ БИТИ НА ЗБОРНОМ МЕСТУ НА ОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ.

ДРУГАРСКИ ПОЗДРАВ.

Објава

Његово Величанство Краљ Петар II данас је преузео Краљевску власт.
Ово се саопштава грађанству ради знања и позивају се грађани да изволе 

доћи на Благодарења у овдашњу цркву, а после тога да изволе учествовати у 
манифестацијама за Њ.В. Краља и нашу Дичну војску.

Од градског поглаварства у Чачку 27. марта 1941. год. Бр. 5970/41

(ИАЧ, Градско поглаварство, К-49, Ф- III, бр. 138)

БР. 111, ЗАХТЕВ ЗБОРАША ИЗ ЧАЧКА Д. ЉОТИЋУ ДА СЕ НАОРУЖАЈУ ДА 
ИХ НЕ БИ ПРЕТЕКЛИ КОМУНИСТИ, 14. МАЈ 1941.

Чачак 14-V-1941 год.

У највећој нашој катастрофи, размишљајући о нашој несрећи највише сам 
мислио о Вама, т.ј. дали ће се Бог смиловати да Вас нашој нацији поштеди од смрти 
и да Вам подари крепкост за срећу наше нације.

Одмах по упознању Вас као и по свима Вашим мислима изражаваним у 
току времена наше борбе за спас нације упућиваним нама и осталом народу да Вас 
чују, увидео сам: да само Ваша мудрост, част и морал може извући нацију из ове 
катастрофе и извести на прави пут, очистити од смрада и гада, чиме је загадише 
партизани, отимајући се о власт, богатећи се на тај начин и корумпирајући цео наш 
народ док државу не упропастише.

И поред мога бола за изгубљеним оним што нам је најмилије и најсветије 
а нарочито је тај бол превелики за нас ЗБОРАШЕ јер смо били свесни да је 
се отаџбина могла спасти по Вашем плану кога сте предлагали а не тражећи за 
себе славе, па смо даби бол био још већи за сво ово време пљувани и гледало се 
на нас као на највеће издајнике отаџбине тако да нам је неки пут био и живот у 
опасности.
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Пуне су ми груди среће и наде када сам дознао да сте живи и здрави и да сте 
већ прегли на посао за спас наће миле нам Србије.

ХВАЛА ВАМ.
Ово неколико речи мојих које Вам упутих знајте да није лацкање лајика већ 

прави израз срца, борца за спас наш. 
И ако Вам пишем, друже, немогу Вам рећи ти јер сам научио поштовати 

старије и паметније и према Вама другојачије немогу.
Ако да Бог да успете у својој мисији коју сте започели за спас нације, Ваш 

ће задатак у извођењу плана око организације ЗБОРАШКЕ државе бити претежак, 
мислим из разлога што је мало поштених људи и збораша према обиму посла који 
нас чека. Само строге мере противу шићарџија, корупционаша и олоша народног 
могу народ остали опаметити и моралу повратити, те ће нас заволети и дати нам 
пуно поверење које треба да имамо.

Стање и расположење народа је такво да ма ко био победник у овом рату, 
народ неможе више старо досадашње уређење државе прихватити.

Ако да Бог да успете и дође до изласка немачке војске налазим за дужност 
да Вам скренем пажњу да код народа имаде много оружја по сакривано и да нас 
случајно комунисти не изненаде, зато је нужно претходно организовати солидну 
полицију а по могућству и збораше наоружати наравно са знањем њихових 
власти.

Чувајте се лајика и обожаваоца великих гадна је тактика њихова, а што се 
тиче из Чачка непримајте ничије савете без потписа мога као претседника овд. 
организације и секретара Булића, дакле званично.

Извините за ову опомену ја знам да Ви све знате али и велики су људи 
грешили у прошлости што им се светило.

Много поздрава од свих Чачанских збораша а највише мене који Вам жели 
срећнога успеха. Борца редова напред до победе.
 Зборашки здраво.
 С.Митровић, с.р.

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.13)

БР. 112, СПИСАК ЗА УНИШТЕЊЕ ЧЕТНИКА МОРАВИЧКОГ СРЕЗА,
15. МАЈ 1941.

СПИСАК
за уништење српских поглавица а на предлогу немачким командама

Миле Новковић Лепојевић пензионер четника
Рисим Видаковић Кушићи председник
Глишо Циврић Кушићи капетан и шпијун четника
Божо Николић Кушићи
Митар Зарић Кушићи шпијун
Новковић Владисав Лепојевићи четник
Вуловић Миладин Кушићи деловођа шпијун
Чеда Чакаревић Штитково поп
Вучко Станболић Станболићи  кафеџија
Дилпарић Спасоје Ковиље поп
Војо Бобовић Буковик председник четнички

Ђоле Јокановић Ковиље учитељ
Пурић Урош Радијевићи четник
Јевстатије Караматијевић  Нова Варош поп
Грујић Рајко Опаљеник председник шпијун
Крста Ђерковић Дебеља учитељ
Благоје Раољовић Божетићи шпијун
Раденко Чкоњовић Штитково шпијун
Влајко Пурић Радијевићи четник
Страјин Павловић Кушићи шпијун четника
Срето кафеџија  из Сјенице
Спиро Букомировић  из Сјенице кафане
Реља Пурић поп  из Радијевића покрет четника српских
Кулић Раденко  кафеџија из Нове Вароши
Влада Јевтенић председник Смиљевац шпијун четника
Цетин новинар  из Београд живи у Љепојевићи код Новковић[а]
Вукоман Бојовић  ранији деловођа Кладнице
Страјин Воловић  код Брадића
Милорад Радиш.  студент школован из Божетића
Мића Николић  из Кушића ранији наредник  српски пензионер
Чекара Раде  Штитково даје леба четницима
Сима Корићанац  из Лепојевића помагач четника
Веља Бојановић  из Брезове неки кмет шпијун четника
Богдановић Станиша  даје леба четницима
Чакара Глишо  Штитково председник
Караџа Милош  кафанске из Дуге Пољане
Радоје Зец из Кушића  \помагач четнички и његов отац од старине

И поред осталих ја сам још командир станице на Јавору који одпоже целих свија 
наредник Јово Дујоновић са његових жандара

15. маја 1941. године М.П. командир жандарм. станице
Јавор  наред. Реџеп Нуховић

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 4)

БР. 113, ПРЕТРЕС ОВЧАРСКИХ МАНАСТИРА ОД СТРАНЕ НЕМАЧКЕ 
ВОЈСКЕ – ИЗВЕШТАЈ Д. БУЛИЋА, 26. МАЈ 1941.

 
Поштовани и драги ми друже Претседниче,

По повратку из Београда и нашег тако жељеног састанка сматрам за особиту 
дужност да Вам се јавим, и да Вам и овога пута од Господа Бога пожелим свако 
добро, и успех у подухвату за добро свију нас, ако се оно тако може назвати у овој 
ситуацији у коју смо нежељено бачени.

Обавештавам Вас о једном немилом догађају:
Пре два дана у Овчарским манастирима била је преметачина од стране 

Немачких власти а по тужби неког Иванчевића, брата пок. Митрофана, архиманд. 
По његовој тужби дошло је око тридесет Немачких војника из Пожеге, извршили 
су претрес у Ман. Благовештењу и околним манастирима, а за сво то време држали 
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су свезаног старешину манастира о. Николаја, једног од првих наших другова међ 
монасима Епархије и јединог правог монаха у Епархији. Преко њега су како ми је 
речено пуцали, желећи да га тим присиле да ода место где је он тобож закопао и 
сакрио оружје /како је то тужиоц преставио/. Када нису ништа нашли јер у ствари 
они то никад нису ни имали, онда су им узели једно назиме и једно прасе и вина, 
па им за све то дали 400. Дин. Овај Иванчевић, непрестано досађује овим јадним 
људима /узгред Вам напомињем да је био на робији због убиства једног кафеџије у 
Овчар-Бањи/. Данас је овде у Чачку, изгледа да има опет намеру да ове људе поново 
тужи. Ја Вам ово достављам и молим Вас ако је могуће да се ови људи бар у овим 
данима узму у заштиту и да се главним преставницима Немачких власти изнесе 
право стање ствари.

Данас је код мене био друг и о. Обућина /много Вас је поздравио/ и рече ми 
да је прекјуче био у Краљеву, и том приликом чуо је /рекли су му неки Збораши из 
Краљева/ да је Милан Сретеновић, дао сасвим обрнут и потпуно непоштен извештај 
деспоту Жичком, по предмету ради кога је облијетао око Ваше канцеларије, па је 
отишао и даље дајући и публикујући произвољно Краљевчанима разговор који је 
водио са Вама. Ја лично сам мали и незнатан да ма шта по овој ствари говорим 
ма коме од старијих другова а камоли Вама, али се ипак усуђујем да изустим: да 
оваке поштоноше и емисари без икаквих скрупула /с обзиром и на то и ко их 
шаље/ у будуће заслужују сваки презир- оно што им и припада. Нама је доста било 
искушења, јудиних сребрњака и Бранковићских паклених планова.  

Ово Вам писмо шаљем по нашем младом и идеалном другу-омладинцу 
Пропадовићу, и молим Вас да га у својству секретара “Белих Орлова” саслушате.

Друже Претседниче, готово све организације у околини овог подручја, па и 
наша, поступиле су по Вашој наредби у састављању спискова, да се наши другови 
по могућству спасу из интернације. Као што Вам је познато и ми смо то учинили. 
Ми несумњамо у тежину и деликатност овог посла, али нас интересује једно: да ли 
ће се и у ком времену по овоме моћи у име бога што постићи. Молим Вас известите 
нас да ли је и шта до сада по овоме урађено.

Обавештавам Вас и о следећем: деспоту Жичком још није доста садистичког 
уживања у гоњењу друга и о. Обућине. Ја немам речи да Вам изложим и опишем 
нова мучења која подноси друг Обућина и његова породица. Обавештавамо Вас; 
да ми Збораши са подручја ова три среза, ако се оном безаконику не стане на пут, 
наћићемо себи пут да увређеној правди прибавимо пуну сатисфакцију. Ово је наша 
одлука коју само Бог може изменити.

Од свих другова примите искрене жеље и поздраве, а ја грешни раб Божји 
поздрављам Вас и молим се Милостивом Господу, да Вас спасе од зла и умудри и 
благослови на путу Истине и Правде Његове а на корист нашег напаћеног народа.
     Поштује Вас и поздравља одани Вам,
Чачак, друг-свештеник
26.V.1941. г. Драгутин Булић65

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.14.)

БР. 114, ОМЛАДИНЦИ “ЗБОРА” ЗАХТЕВАЈУ ИСКЉУЧЕЊЕ
ИЗ ПОКРЕТА МИХАИЛА НИКОЛИЋА ЗБОГ САРАДЊЕ СА НЕМЦИМА,

ДРУГА ПОЛОВИНА МАЈА 1941.

Главном секретару Ј.Н.П.ЗБОР другу
Мојићу Милораду

     Београд, Њеогошева 1/I

Запојени духом и идејама Збора, руковођени искључиво његовим 
интересима и схватањима зборашке дужности, приморани смо да Вам изнесемо 
следећу молбу.

Старешинство Омладинске организације БЕЛИХ ОРЛОВА у потпуној 
сагласности са свим својим члановима моли да се искључи из Покрета за увек друг 
Михајло Николић, трговац из Чачка. Разлози који су нас руководили и побудили 
на овај корак, следећи су:

1) Друг М. Николић нема моралних квалификација да би могао да припада 
једном етичком покрету, као што је Збор. Због свога невероватно 
простачког понашања и погрдног речника у јавном животу, на улици, па 
чак и у приватном (породичном) и због непоштења у трговини, он је једна 
врло компромитована личност у Чачку, без имало угледа. Више случајева-
афера такве моралне прир... које ми не цитирамо да би били што краћи, а 
које, ако је потребно, можемо да посведочимо, дају слику незгодне моралне 
личности тога човека. Посведочити ове случајеве и потврдити горње 
могу: П.Никитовић, старешина омладинске организације, М. Пропадовић, 
секретар омл. орг., М. Мајерхофер, благајник омл. орг., Х. Милојевић, 
члан Надз. одбора, и други омладинци, као и неки чланови старије, Месне 
организације, о чему се можете уверити тражећи од њеног претседника и 
секретара изјаву поводом тога.

2) После окупације и трагедије југословенског народа, друг Николић је 
ухватио везу са извесним немачким војницима, који му доносе заплењене 
војничке ствари које он продаје. Војничке ципеле нудио је да прода и другу 
М.Пропадовићу, секр. омл. орга., и П. Никитовићу, стар.омл.орг. који је 
лично и видео немачког војника с којим Николић ортачки тргује, држи га на 
очиглед ./свих нас у радњи/ и одређује час поновног састанка.

3) Друг Николић говори јавно по вароши да ће Друг Претседник-пошто ће 
ускоро доћи на власт-, поставити за чачанског начелника г. Живка Томића 
садашњег начелника у Прокупљу, а за Прељинског г. Васенка иначе Руса и 
симпатизера Збора. Ово може посведочити и друг д.Булић, коме се садашњи 
начелник и жалио за овакве речи Николићеве.

4) Друг Николић је поред слике друга Претседника држао у радњи и нацртан 
кукасти крст и говорио пред грађанима: како је он знао да нам је једини спас 
Немачка-. Ово такођер може потврдити друг Булић поред других.

5) Код друга Николића су били пре пар дана у посети после десет часова увече 
2 немачка официра, г. Дош (Немац који је пре рата позват у Рајх а вратио 
се поново после Немачке окупације) и г. Сергије Попов, иначе инжињер и 
припадник пете колоне,- како изгледа. Један од та два немачка официра био 
је ађутант команданта места. За ово се зна у вароши
После свега овога можете замислити у какав је тежак положај доведен Збор 

у Чачку, коме се импутирају многе неистине и лажи и Ви знате све шта, поготово 
је ово тешко за омладинце, идеологе зборашке, мислим у Чачку, који су и пре свега 

65 Драгутин Булић (1910-1942) је рођен у селу Вича, драгачевски срез. После основне школе 
долази у Чачанску гимназију, а из ње одлази на богословију у Сремске Карловце. Након 
одслужења војног рока рукоположен је за свештеника. Завршава теолошки факултет и 
једно време радио као професор теологије у Чачанској гимназији. Са адвокатом Раденком 
Лазовићем најзначајнији организатор покрета ЗБОР у чачанском крају. Убијен од стране 
припадника ЈВуО, 30. јула 1942. године у Чачку.
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овога при помену Николићева имена или да поцрвене и бране своје зло или да 
ућуте, што је обоје врло тешко.

Није све изнето шта се може рећи о другу Николићу, већ само један део. 
Њега тешко оптужују и друге његове кривице и поступци, који долазе као израз 
његове личности.

Молимо да нам изађете у сусрет и испуните молбу, коју упућујемо да би 
сачували Част и Доследност Збора у Чачку. Ми ниуком случају не можемо одустати 
од ове молбе ни као Збораши ни као личности, које много полажу на част; Исто 
молимо да се ово што могуће пре оконча.

Секретар Стареш. омлад. организације
Пропадовић Милутин Павле Никитовић

Одмах тражити извештај од друга Средоја Николића, који да саслуша све поменуте 
и достави предмет овамо.
29.мај 1941. Д.Љотић
(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.15.)

БР. 115, КОМУНИСТИ НАПАДАЈУ ЗБОРАША ДРАГУТИНА БУЛИЋА, КОЈИ 
СЕ ЖАЛИ ДИМИТРИЈУ ЉОТИЋУ, 5. ЈУНИ 1941.

ГОСПОДИНУ
Г-ну, ДИМИТРИЈУ ЉОТИЋУ,
ПРЕТСЕДНИКУ Ј.Н.П. “ЗБОР”а
     БЕОГРАД

Од како сам ступио у покрет коме Ви стојите на челу доживео сам пуно 
непријатности од плаћеничке жидовско-масонске банде-комуниста. У последње 
време оптужили су ме као организатора пете колоне и ове њихове оптужбе да није 
било помоћи Божје, мене би заиста стале живота. И сада ме не остављају на миру, 
већ ми подмећу извесне ствари, ко на пр. 3. ов.м. око 10. часова у вече убацили 
су ми у двориште једну флашу са водом у којој је било негашеног креча и живог 
угља. Са овим су имали намеру да у мом дворишту изазовову експлозију да би 
то послужило као повод Немачким властима и да ме ставе пред одговорности у 
којима би био потпуно невин.

Достављајући Вам овај свој извештај молим Вас да га узмете у обзир и ако 
би ми се што десило да би Вам било јасно ко ми је то напаковао.

Другарски Вас поздравља и поштује одани Вам Ваш

5. јуни 1941.г. Друг-свештеник
Београд Драгутин Булић
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-50-14)

БР. 116, ВЕРБАЛНИ НАПАДИ НА ЧАЧАНСКЕ ЗБОРАШЕ, 6. ЈУН 1941.

Поштовани и драги ми друже претседниче,

Данас пре подне у присуству директора I мешовите гимназије г. Драгомира 
Марковића, била је на нас збораше-”Љотићевце” тешка увреда, и сматрам да Вас о 
истој ствари морам обавестити, што и чиним.

Поменути директор у приватном-незваничном разговору говорио је једној 
групи ученика о недаћи која нас је снашла. Имеђу осталих ученика ту су били и 
наши другови омладинци: Павле Кречковић, Милутин Пропадовић и Солујић и 
син једног овд. адвоката Нешића (који је задојен банкротском демократијом). Овај 
Нешић, до сада се није никад показао као наш противник, али је дисао и дише 
демократским духом. Овом приликом пом. ученик Нешић (VIII р. II меш.гимн.) 
рекао је: “Љотићевци су криви за нашу пропаст јер су сви били петоколонаши”. 
Кад су ученици ушли у учионицу, наш друг омладинац Пропадовић, приступио је 
Нешићу и упутио му питање: “реци ми Нешићу који је то овде из Чачка Љотићевац 
петоколонаш”, он је одговорио: “поп Булић”. Ово су чули наши другови Павле 
Кречковић и Солујић (ови из VIII р. II меш.гимн.).

Сматрам да је ово тешка увреда не само за мене као српског свештеника, 
као родољуба и националисту, као човека и као једног од чланова најидеалнијег 
националног покрета, већ и за Вас и цео наш покрет.

По овој ствари сутра т.ј. 7.ов.м. поднећу писмену претставку вд. директора 
II меш. гимназије, и тражићу сатисфакцију.

Напомињем Вам сам ово: II меш. гимн. је са добрим бројем наставника 
комунистички оријентисаних, па претпостављам да и овај акт као и многи други, 
могу бити негативно решени пошто ја нисам наставник те линије.

Достављајући Вам ово молим да овај случај размотрите, и ако сматрате за 
потребно предузмите и са своје стране потребне кораке.

Истовремено Вас извештавам, да сам вечерас враћајући се из црквене 
канцеларије у друштву са протојерејем Ђурђем Јовановићем био нападнут 
насред улице пред светом и немачким војницима, најпогрднијим изразима и 
највулгарнијим изразима, од стране потпуно пијаних свештеника Милисава 
Протића, пароха Јежевачког, срез трнавски. Овај ми је на сав глас - без икаквог 
датог повода - псовао пропалог оца и мајку незнам ушта, то исто и Вама. Затим је, 
од осталих погрдних израза рекао: “ј.... Љотића” незнам ушта, то исто је рекао и 
поменутом проти Ђурђу, и незнам шта ми да радимо Вама.

Искрено Вам кажем, да није било проте и немачких војника, упљескао бих 
га на месту. Али, Боже дај здравље, оно што је заслужио то ће првом приликом кад 
дође у црквену канцеларију добити.

О предњем Вас обавештавам ради знања.
 Поздравља Вас и поштује одани Вам Ваш 
Чачак друг свештеник,  
6-VI-1941. Драгутин Булић
(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР,К-1, рег.бр.16)

БР. 117, ИЗВЕШТАЈ ЗБОРАША ДА СУ КОМУНИСТИ У ЧАЧКУ
ЈЕДИНО ДРУШТВО НЕМЦИМА, 6. ЈУН 1941.

Главном тајнику Ј.Н.П. “Збора”
        БЕОГРАД

У вези усменог извештаја по предмету о коме сам Вам говорио, добивши од 
Вас налог да исту ствар лично проверим, и да Вас о томе известим, достављам Вам 
следећи извештај:

Проверивши лично ствар о коме је говорио у свеш.канц. један од колега о 
случају који се је десио у кући једне госпође у Љубићу, утврђено је да ту нема 
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нимало истине, иза ове тенденциозне смишљене верзије крије се једна од обичних 
комунистичких парола, са којима уносе пометњу у народ излажући га кроз ово 
опасности непотребној и некорисној. Истина је пак само ово; да је на сам дан покрета 
Немачких трупа била потера за неким од војника којих није било на лицу места. Ове 
потере патрола биле су састављене и од самих подофицира. Ово је лично видео свеш. 
о коме сам Вам говорио. Узрок отсуства ових војника остао нам је непознат.

И овог пута напомињем да су комунисти у Чачку једино друштво Немачким 
војницима66, без сумње да они и неслуте која су и каква лица с њима у друштву.

Обавештавамо Вас: јуче на купатилу Моравском одиграо се један немио 
случај, на име: једна група комуниста напала је на једног нашег омладинца 
физички. Повод за овај њихов акт био је: дискутовање о јеврејима као раси која је 
највеће несреће донела човечанству. Ову је тезу заступао наш друг. На ово, следио 
је масовни напад са поклицима: ”вама љотићевцима и Љотићу даћемо ми ускоро 
гвоздени крст”. Нападачи су ми за сада непознати, јер их овај друг непознаје пошто 
није из овог места. Учинио сам све са своје стране да дознам њихова имена, па ћу 
Вас о томе накнадно обавестити.

Данас је био код мене д.р. Василије Костић, јеромонах и проф. богословије, 
и умолио нас је да обавестимо друга претседника о следећем:
1.  У Битољу сву црквену власт преузео је неки прота Александар Јефтимовић, 

и одмах је наредио да се затворе Цркве: Благовештење, Св.Наум, и Св. Петка. 
Ове две последње светиње подигао је Преосвећени Еп. Николај, а ову прву 
он је обновио и отворио;

2.  Исти прота игра улогу неког епископа као: давање парохија и друго.
3.  У Косовској Митровици т.ј. од Лешка па тамо до Качаника, дужност органа 

власти обављају Арнаути са разним униформама и фесовима на глави, од 
којих многи имају и наше војничке униформе. Исто тако у Кос. Митровици 
све су фирме исписане на Арнаутском језику;

4.  У Пироту и околним селима Бугари су сменили све наше општинско 
особље и поставили су своје људе т.ј. Бугаре. На Ђурђев-дан забранили 
су свештеницима свећење водице. Наредили су да се одмах заврши школ. 
година, а потом су протерали наше просветне раднике;

5.  У возу за Битољ чуо је разговор двојице бугарских официра, како ће они 
све Србе истребити. У Битољу су издали наредбу за попуњавање листа, о 
рођењу, пореклу и националности. Многи људи су ставили да су Срби, или 
Грци или Македонци а најмање Бугари. Онда су они вратили ове листе и 
наредили им, да мора сваки ставити да је Бугарин. У Битољу су ухватили 
једног Грка трговца који се зове Донабаш, целу су га ноћ били и исекли му 
руку, траживши од њега да им да 40.000 дин. па да га пусте. Ово су учинили 
зато што је он како они кажу мучио и пљачкао Бугаре а помагао Србе.

Ноћу између 4. и 5. догодила се крађа у чачанском војно-техничком заводу, 
изгледа да су лопови ухваћени и што је најглавније припадају фронту “пролетера”.

После овог случаја овде је наступио доста оштар курс.
Данас сам дознао да је овд. командант наредио да се изврши оправка старе 

поште која ће коштати око 25.000.дин. затим је наредио, да му се или реквирира 
један намештај за спавање или купи нов. Без сумње да је он у праву с обзиром да су 
они господари а ми робови.

Достављајући Вам предњи извештај молим Вас, да га поднесете другу 
претседнику.

Поздрављам Вас са искреним другарским поздравом са вером у Бога напред 
до победе.

6. јуни 1941.г.   Претседник месне организације,
Чачак МП  С.Митровић, с.р.
Секретар,
Свеш. Драг.Булић, проф. с.р.

“П.С.” Предмет-писмо, о коме је било речи за време ручка код друга претседника, 
нисмо Вам могли послати јер је пре нашег повратка у Чачак уништено.  
 Исти.
Пов.бр. 42, 15.јун 1941.     С. Митровић.
(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.17)

БР. 118, СПОРАЗУМ КПЈ СА ЗЕМЉОРАДНИЧКОМ СТРАНКОМ,
ПРВА ПОЛОВИНА ЈУНА 1941.

[Прва половина јуна 1941. Београд]

За Дједу [Извршни комитет комунистичке интернационале]

У свим областима широке народне масе разочарале су се у све бивше 
владајуће буржоаске партије, које су скривиле тако брзи крах Југославије и садашње 
патње народа, а према Совј[етском] Савезу силно су порасле симпатије народа који 
сада једино од њега очекује свој спас.

На жељу водства српских земљорадника ЦККПЈ је опуномоћио Валтера 
[Јосипа Броза Тита] и још једног члана да воде преговоре за сарадњу на садањој 
етапи.67 Склопљен је овај споразум: 1) заједничка борба против окупатора; 2) 
заједн[ичка] борба за совј[етску] власт и савез са СССР-ом; 3) заједничка борба 
против енглеских агената и покушаја да се поврати стари поредак; 4) заједничка 
борба против распиривања нац[ионалне] мржње; 5) заједнички одбори савеза 
радника и сељака. Др Јовановић признаје и сам нужност наше хегемоније у борби 
и очувању извојеване власти. Слични споразуми постигнути су у Словенији са 
хришћ[анским] социјалистима, са соколским и др[угим] групацијама; 6) борба 
против окупатора јесте саставни дио наше борбе за нац[ионалну] слободу и 
равноправност народа Југославије. Национална слобода и равноправност народа 
ће [се] моћи постигнути само на бази братског споразума свих народа Југославије. 
У вези са тим, Партија мобилише све своје снаге у борби против распиривања 
нац[ионалне] мржње, коју свим средствима шире окупатори и њихови агенти или 
агенте Енлгеске.
 Валтер [Јосип Броз Тито]
(Извори за историју СКЈ, Документи централних органа КПЈ, НОР и револуција (1941-1945), књига 1 (6. 
април – 15. септембар 1941), Београд, 1985, стр. 48)

66 Погледати докуменат под бројем 331.

67 Преговори  КПЈ са вођством Народне сељачке странке Др Драгољуба Јовановића одржани 
су 5. јуна 1941. у Београду. Поред Тита у преговорима је учествовао и члан ЦК КПЈ Сретен 
Жујовић и лидер демократске левице др Иван Рибар (Извори за историју СКЈ, Документи 
централних органа КПЈ, НОР и револуција (1941-1945), књига 1 (6. април – 15. септембар 
1941), Београд, 1985, стр. 442).
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БР. 119, “КОМУНИСТИ СЕ ОДЛИЧНО КОТИРАЈУ КОД НЕМАЦА” - 
ИЗВЕШТАЈ Д. БУЛИЋА, 16. ЈУН 1941.

Поштовани и драги ми друже претседниче,

Када сам прекјуче 14.ов.м. био у Београду, нисам могао лично са Вама 
разговарати, јер сте тек били дошли из Смедерева а видео сам да сте тог истог дана 
требали да одржите састанак са мени непознатим лицем.

Верујем да Вам глава бучи од превеликих брига. Знам и то: да се Ви лично 
налазите, више него ико други на голготи, преживљујући и страдајући заједно са 
целим народом.- Али, ствари које се овамо збивају тако су озбиљног карактера да 
сам принуђен упутити Вам ово писмо, са извештајем:

1) Политика, односно рад, данашњих комесара наставак је старе песме, а 
та песма ни мање ни више, годи, храни, подржава и појачава комунистички рад. 
Ја немам речи да Вам прикажем активну и разорну акцију коју комунисти воде 
на терену, а с друге стране пак, подвукли су се Немцима под кожу, и тако једним 
потезом чине што они хоће. Рећићете, па добро шта чине, ево само једне мале 
слике:
а) Постигли су, да се одлично котирају код Немаца а и у свима надлештвима, 

њихова реч је пресудна;
б) Јуче 15.ов.м. као неку своју крилатицу, пустили су на Морави једну скроз црвену 

лађицу-барку;
в) У дворишту-односно авлији (башти) мог комшије проф. Које Михаиловића 

(кога Ви лично знате из Смедерева, а кога сам ја тражио од друга Ленца да 
буде постављен за директора II меш. гимн. Јер је много црвена ) нађене су две 
гранате, а то је више него сигурно комунистичко подметање, и то онда, кад 
он није био код куће већ у Смедереву. Претпостављам да је то било намењено 
мени, али подметачи су можда погрешили и убацили их у његову башту, пошто 
се она граничи са мојим двориштем;

г) Данас ми рече друг Пера Јокановић, ово: да је његов син поуздано дознао од 
његових другова (који га незнају као збораша) комуниста, да они, одржавају 
везу са четницима који крстаре око нашег места, и да су им предали и неке 
спискове лица, која треба да буду поубијана. Дакле, они раде свим силама, да 
четнике упрегну у своја кола;

д) Један полицијски писар (иначе наш опробани пријатељ у данима прогонства) 
рече ми, да комесари банске испоставе у Ужицу г. Чађевић, одржава интимне 
везе са вођом комуниста овог краја Александром Ћурчићем, адвокатем овд. и 
да је он стално са њим у контакту. За ово има места веровању, јер сам га ја, када 
год дође у Чачак, видео са поменутим адвокатем;

ђ) У II гимн. комунисти проф. оргијају и развијају своју акцију у пуној мери код 
ученика.

Док се све ово збива, ми смо апсолутно немоћни да ма шта конкретно 
предузмемо са стране јер шефови надлештава незнам, дали свесно или несвесно 
вуку жидовско-масонска-комунистичка кола.

Ми смо у два маха доставили другу Ленцу наше предлоге, шта би требало 
учинити, па да се осујети ова неман која из дана у дан постаје све опаснија, али од 
тога и по томе није било ништа.

Достављајући Вам ово писмо, ја Вас преклињем, учините све што можете и 
то одмах, да се овом злу стане на пут. Ја Вас лично обавештавам, да, ако се у року од 
10-дана од данас са овим не буде ликвидирало и злу стало на пут, тражићу одмах 

премештај из Чачка и са болом у души напуститит ову средину и ону омладину 
која ми је увек и вазда давала подршке, или ћу пак, ако не успем у премештају, 
обратити се команданту места и рећи му да сам принуђен од оног што комунисти 
припремају, одбећи у гору, јер нежелим да ми јефтино и џабе мрсе црева ти који су 
и њихови и наши заклети непријатељи.

Свако добро желим Вам и помоћ од Господа Бога, искрени и одани Вам Ваш,
 Друг-свештеник
Ч. 16-VI-941.  Драгутин Булић 

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.18)

БР. 120, ДОПИС КОМИНТЕРНЕ КПЈ ДА ОРГАНИЗУЈЕ ОСЛОБОДИЛАЧКУ 
БОРБУ А НЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКУ РЕВОЛУЦИЈУ, 22. ЈУН 1941.

[22. јун 1941. Москва]
Југославија

Вероломни напад Немачке на СССР није само ударац уперен против земље 
социјализма већ и против слободе и независности свих народа. Одбрана СССР-
а јесте истовремено и одбрана народа које је окупирала Немачка. Народима 
Југославије пружена је могућност да развијају свестрану ослободилачку борбу 
против немачких поробљивача. Неопходно је предузети све мере да би се олакшао 
и подржао правичан рат совјетског народа. Неопходно је развити покрет под 
паролом стварања јединственог националног фронта у земљи и јединственог 
интернационалног фронта борбе народа против немачких и италијанских 
фашистичких разбојника, а за заштиту од фашизма подрамљених народа, чије је 
дело нераздвојно повезано с победом СССР-а. Узмите у обзир да је у садашњој 
етапи реч о ослобођењу од фашистичког поробљавања, а не о социјалистичкој 
револуцији. Потврдите пријем.68

 Дједа 
 [Извршни комитет Коминтерне]

(Извори за историју СКЈ, Документи централних органа КПЈ, НОР и револуција (1941-1945), књига 1 (6. 
април – 15. септембар 1941), Београд, 1985, стр.63)

БР. 121, НЕМЦИ ЗАБРАЊУЈУ ПРОСЛАВУ ВИДОВДАНА 1941.

НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТРНАВСКОГ
Бр.7741
27. јуна 1941. год.
Чачак

ГРАДСКОМ ПОГЛАВАРСТВУ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 1-8.

Командант места у Чачку, данас писмом својим је наредио следеће:
Субота 28. јун 1941 год. није празник. Свако има као и радним даном да 

обавља своје редовне послове.

68 Текст овог телеграма ЦК КПЈ је добио крајем јуна 1941. године. Руководилац пункта 
Коминтерне у Југославији Јосип Копинич га је предао ЦК КП Хрватске, а они проследили 
ЦК КПЈ тек 26. јуна. (Извори за историју СКЈ, Документи централних органа КПЈ, НОР и 
револуција (1941-1945), књига 1 (6. април – 15. септембар 1941), Београд, 1985, стр. 443)
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Полицијски час за 27 и 28. Јуна тек. год. утврђен је за 20-двадесет часова.
Сместа објавите ову наредбу и упозорите све грађане да се строго 

придржава[ју] овога наређења и да се нико после 8 часова ни минуту не задржава 
ван стана у вече.
 СРЕСКИ НАЧЕЛНИК
 [нечитко]
(НМЧ, Збирка микрофилмова, У-34)

БР. 122, НАРЕДБА КОМИНТЕРНЕ КПЈ ДА КРЕНЕ СА АКЦИЈАМА,
1. ЈУЛ 1941.

[1. јул 1941. Москва]

ЦК КПЈ, односно свим руководећим парт[иским] форумима

Отаџбински рат који води совјетски народ против разбојничког напада од 
стране Хитлера јесте дивовска борба на живот и смрт од чијег резултата не зависи 
само судбина Совјетског Савеза већ и слобода вашег народа. Куцнуо је час када су 
комунисти дужни подићи народ на отворену борбу против окупатора. Организујте, 
не губећи ни једног минута, партизанске одреде и распирите у непријатељском 
залеђу партизански рат. Потпаљујте ратне фабрике, складишта, спремишта горива 
(нафта, бензин и др.) аеродроме, уништавајте и рушите железнице, телеграфску и 
телефонску мрежу, немојте допуштати превоз трупа и муниције (ратног материјала 
уопште). Организујте сељаштво да [би] сакривало жито, отерало стоку у шуме. 
Неопходно је помоћу свију средстава терорисати непријатеља тако да се он осећа 
као да се налази у опседнутој тврђави.69

Потврдите примитак тих директива и саопштите чињенице које доказују 
испуњавање тих директива.
  Д[једа]
 [Извршини комитет Коминтерне]
(Извори за историју СКЈ, Документи централних органа КПЈ, НОР и револуција (1941-1945), књига 1 (6. 
април – 15. септембар 1941), Београд, 1985, стр. 65)

БР. 123, ИЗВЕШТАЈ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА О ПРОГЛАСУ ОК КПЈ ЧАЧАК 
ОД 2. ЈУЛА 1941. ГОДИНЕ

“7. јула у Чачку и околини по непознатим починитељима растурани су 
комунистички летци, писани на писаћој машини, ћирилицом, под насловом 
“Радници, сељаци, грађани Чачка и околине”, а завршава се са “Да живи наша борба 
за слободу”, да живи Комунистичка партија Југославије; Окружни комитет партије 
у Југославији, Чачак, 2. јула 1941. године.

У летку се нападају наши органи, органи немачке оружане силе и прети 
брзом победом Совјетске Русије и уништењем окупатора.

Сумња су да су летке растурали одбегли комунисти. Предузете су мере да се 
растурачи ухвате”.
(Радован М. Маринковић, Устанички прогласи у чачанском крају током 1941. године, Зборник радова 
Народног музеја, XI, Чачак, 1981, стр. 191)

БР. 124, НЕУСПЕЛО ХАПШЕЊЕ КОМУНИСТА У ЧАЧКУ, 9. ЈУЛ 1941.

Када су чланови Гестапоа дошли у Чачак ради хапшења комуниста 
чачанских, није им успело за руком да похапсе главне актере из штаба, већ су само 
ухапсили незнатније личности, а од осталих ухапшен је само вођа комуниста г. 
Александар Ћурчић, адвокат из Чачка.

После овог догађаја дошла је комисија из Београда на челу са начелником 
Куновићем, као и комесар-бан испоставе из Ужица г. Чађевић. На интервенцију г. 
Чађевића, који је гарантовао за ухапшене сви су пуштени. Када је дошао на ред г. 
Ћурчић, г. Чађевић је захтевао од претседника општине чачанске г. Васића, од б[...]70 
г.Мила Поповића и од начелника среских, да они гарантују за Ћурчића, нашто су 
ово људи били приморани да категорички одбију овај захтев. После овог г.Чађевић, 
је бескрупулозно напао на полицијске чиновнике рекавши им да они нису смели 
да никога хапсе без његовог знања и одобрења. Тада је један од чиновника пол. 
писар г. Тадић, рекао да се мора према комунистима најенергичније поступити, он 
се је тада обратио г. Тадићу и претећим тоном рекао: “шта Ви хоћете и ја сам био 
комуниста, па шта онда, ја ћу Вас зато отпустити или преместити”. Сам начелник г. 
Куновић, био је приморан да позове г. Чађевића у другу канцеларију и да му скрене 
пажњу да се је много пребацио. Ово се је све одигравало пред напред наведеним 
лицима. После оваквог поступка г.Чађевића, г.Тадић је поднео писмену оставку на 
службу која се налази пред начелником среза трнавског, а у којој је Тадић, писмено 
образложио свој став.

Наводимо и то: да је један од комуниста чачанских берберин Драги [...] 
полицијски и судски био осуђен због комунизма, али је ту пресуду г.Чађевић 
у бановини поништио и саопштио му је приватно у Чачку пре него што су и 
званични фактори знали.

Наша месна организација пре 15. дана упутила је званичан акт којим је 
обавестила вођство, да је г.Чађевић, у тесном и интимном односу са комунистима 
чачанским, и молили смо да се овај човек као врло незгодан уклони са овог 
одговорног места. Истовремено ми смо предложили као најпогоднију, нај[...] 
и најчеститију лижност г. Перу Јокановића- за ово тако важно место. Г.Перу 
Јокановића, лично зна друг претседник и као вишег чиновника бановине и као 
човека и као збораша.

Напомињемо, да је писар Тадић71, ретко исправан честит и националан 
човек а уз то и наш Никодим. 

Ова ствар мора бити најхитније решена с обзиром на ситуацију у Чачку. 
Истовремено молимо да се и срески начелник одмах смени јер непоказује никакву 
вољу за радом, и на његово место да се постави ако нема ко други са правним 
факултетом, онда г.Тадић.69 У Србији је крајем априла 1941. године плакатирана наредба команданта 2. немачке 

армије Максимилијана Вајкса: У једном подмуклом нападу немачки војници су изгубили 
животе. Немачко стрпљење је при крају. За одмазду је стрељано 100 Срба из свих слојева 
становништва. Убудуће за сваког убијеног немачког војника, сваког пута биће безобзирно 
стрељано 100 Срба (Извори за историју СКЈ, Документи централних органа КПЈ, НОР и 
револуција (1941-1945), књига 1 (6. април – 15. септембар 1941), Београд, 1985, стр. 437).

70 У наставку документа обележени су на овај начин нечитки и оштећени делови документа.
71 Син полицијског писара, скојевац Милош Тадић, обавестио је чланове ОК КПЈ за Чачак о 

рацији која се спрема и дао списак оних који су одмах требали да буду ухапшени ( Чачански 
крај у Народноослободилачкој борби 1941-1944. Хорнологија догађаја, Чачак, 1968, стр. 36-37).
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Исто тако треба сменити и начелника среза пожешког г.Божа Милијевића, 
који толерира рад комуниста а гони збораше.

Београд Подносилац извештаја
9-VII-1941.г Секретар подручја,
 свеш. Д.Булић
(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.20)

БР. 125, ИЗВЕШТАЈ НЕМАЧКОГ АГЕНТА ФЕЛИКСА ЧЕХОНА О 
АКТИВНОСТИМА ЧЕТНИКА У ДРАГАЧЕВУ, 9. ЈУЛ 1941.

9.7.1941. – ЧАЧАК. III батаљон 724. пеш. пука извештава 10.7.1941. Команди места 
у Чачку јавио се Феликс Чехон из Подвелке код Мариобра, који говори немачки да 
би дао важне изјаве. Он је 9.7.1941. изјавио: Одвојен сам од моје породице, која је 
остала у Подвелки, а са једним транспортом упућен преко Чачка у Гучу, око 23 км 
југозападно од Чачка. У петак 4.7.1941. стигли смо у Гучу. Тамошњи председник 
општине дошао нам је у сусрет са колима, поздравио нас и изјавио “Русија добро 
ради, ускоро ћемо ми показати швабама /Немцима/”. 5.7.1941. дошла су ми 2 
свештеника из Гуче и затражили да приђем комитима /четницима/, као што су то 
већ учинили многи Словенци. Нисам нашао запослење а код комита сам добијао 
храну и новац. Извршене су припреме за удар који треба да уследи за око 10 дана. 
Ни један немачки војник неће остати у животу. Људи и оружја има довољно. На 
постављено питање Чехон је још изјавио: Комите сваког дана по подне долазе 
из шуме у Гучу ради узимања хране. Са српском жандармеријом су у најбољим 
односима. Они их шта више снадбевају са вестима. Сељаци су уз комите. Српски 
официри су коловође. Сви су у грађанским оделима и долазе у Гучу без оружја. 
Чехону је саветовано да уђе у редове комита и да и даље доноси извештаје. Њему је 
загарантовано, да ће му се помоћи, да се опет састане са својом породицом, тим пре, 
што се он осећа као фолксдојчер. Гуча лежи на подручју обезбеђења III батаљона 
724. пешадијског пука. До сада нису упућиване полицијске снаге у Гучу пошто 
недостају возила. Гуча лежи у планини, која пружа добро скровиште. Потпуно је 
могуће да се у овом пределу банде задржавају и одатле прети опасност. Батаљон 
предлаже да војна полиција [не] хапси председника општине и оба свештеника. 
Тиме опасност не би била отклоњена а нека акција већег стила била би тада без 
изгледа на успех. Батаљон такође сматра да не би било погодно обавештавати о 
томе српску жандармерију нити да она узима учешћа. Ако стварно жандарми у 
Гучи сарађују са комунистима72, онда има несигурних елемената у жандармерији 
осталих срезова.
(ИАЧ, Немачка документа-препис АВИИ, К-1, рег. бр. 2)

 
БР. 126, ХАПШЕЊА СВЕШТЕНИКА У ГУЧИ ОД СТРАНЕ НЕМАЦА,

21. ЈУЛ 1941.

ЈУГОСЛОВЕНСКОМ НАРОДНОМ ПОКРЕТУ ЗБОР
        Београд

Месна организација Ј.Н.П. Збор у Чачку, извештава, да је 13 јула од стране 
немачке власти ухапшен свештеник Милан Ђорђевић и свештеник Драган Рацић. 
Именовани су спроведени за Ужице где се и сада налазе, ако нису већ стрељани. 

Ђорђевић је члан Збора и заменик кандидата Друга Претседника за срез рачански. 
Он је дошао пре месец дана у Гучу за арх. Намесника.

Ово хапшење дошло је у вези са прогоном комуниста који су побегли у 
шуму, па како су тога јутра т.ј. у недељу, немачке власти биле опколиле Гучу, а око 
7 часова почела је служба у цркви, те су звона звонила, Немци су пак ово звоњење 
схватили као сигнал који је требао да скрене пажњу на долазак Немаца, да би могли 
људи побећи у шуму. Услед оваквог тумачења дошло је њихово хапшење заједно са 
хапшењем и среског начелника у Гучи.

Учинити хитне кораке и ургирати код меродавних да се ова лица заједно са 
среским начелником спаси.

Предњи извештај доставља Вам се ради даљег поступка.

21 јула 1941. године По наредби Претседника Организације
Београд Секретар Орган. Подручја,
 Свешт. Драгутин Булић, с.р.
 Проф.

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.22)

БР. 127, СТАЊЕ У НАРОДУ ПОСЛЕ НАПАДА НЕМАЧКЕ НА СССР-
ИЗВЕШТАЈ Д. БУЛИЋА, 21. ЈУЛ 1941.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ ЗБОР
        Б е о г р а д

У вези сукоба између немачке војне силе и совјетских црвених армија, 
наступила је једна чудна психоза код нашег народа, а нарочито код свештеника у 
унутрашњости Србије, а специјално код свештеника епархије жичке.

Обична појава, ако се човек нађе у друштву свештеника епархије жичке, 
приметиће и констатоваће, као најчешћу жељу, коју они манифестују, да је боље, 
да у овом сукобу победи Стаљин него ли Хитлер. И несвесно овом својом радњом 
они помажу акцију бољшевичко-комунистичку стварајући забуну у народу. Ова 
појава нарочито је запажена код свештеника чачанских. У вези с овим чачанска 
организација Ј.Н.П. Збора - Чачак, упућује вам апел, молећи вас, да са своје стране 
учините потребне кораке код надлежних власти епархије жичке, да упуте хитне 
расписе Архирејским намесницима са упутом, да се ово у будуће не догађа и да се 
народу говори да Совјетија није Русија, и да Стаљин-Џугашвили нема никаквих 
веза са словенима, а још мање са оним што су дужни да исповедају и да јавно говоре 
Српски православни светосавски свештеници.

Предње Вам се доставља с молбом за хитно дејство.
21 јула 1941 године
 Београд По наредби 
  Претседника
  Месне организације
  Секретар Орган. Подр.
  Свешт. Драгутин Булић
  проф.

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег. бр.23)72 У питању су четници, што се из самог извештаја Чехона  види.
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БР. 128, ОБЈАВА НЕМАЧКЕ КОМАНДЕ ПРЕКО ГРАДСКОГ
ПОГЛАВАРСТВА У ЧАЧКУ О СТРЕЉАЊУ ТАЛАЦА

ЗБОГ УБИСТАВА НЕМАЧКИХ ВОЈНИКА, 22. ЈУЛИ 1941.

ОБЈАВА

Фелдкомандантура 816 у Ужицу дана 19-VI-1941 г. доставила је следеће:
“Дана 18 ов. месеца пуцано је на путу Косјерић Ваљево 6 км. северно од 

места Ражана на један Немачки аутомобил у којем су били војници. Том приликом 
су озлеђени путници у аутомобилу. Имам утисак да су испаљна два до три хитца и 
то од једног те истог лица. 

Наређујм према томе да се путем Српске жандармерије до 20 јула 1941 
г: у 12 часова устрели 100 Срба. О извршном ме имате обавестити. Ја сам више 
пута говорио преко власти и претседника општина ове земље да упозоравају 
становништво, да сам послат да успоставим мир и ред у држави. Моје опомене су 
до сада од стране одговорних органа и већег дела становништва прихваћене. Има 
неодговорних елемената који моја настојања спречавају и тиме стварају Српском 
народну зло и невољу. То су разбојници и комунисте а не грађани Српске државе, 
који желе мир и ред. Ови неодговорни елементи морају се истребити а дужност је 
сваког Србина да нас у томе помогне. 

Добронамерно становништво има највећи интерес да се ови елементи што 
брже искорене. Сва она села у чијој околини има разбојника одговорна су за њихова 
дела, пошто им дају стан и опскрбу. Ја ћу у будуће свим оним срезовима и местима 
која помажу ове пљачкаше и комунисте забранити и обуставити донос животних 
намирница. Ја се надам да ћу овом последњом опоменом склонити грађанство, да 
својом властитом снагом допринесе, да се стварни кривци, који немачким и српским 
властима отежавају одржавање мира и реда пронађу и приведу заслужној казни.

Достављајући предње позивате се да преузмете све потребне мере преко 
угледних грађана и истакнутих лица да утичу на народ да се слични немили случајеви 
не понове. У исто време упозорите их на последице сваког акта саботаже или напада 
на немачке војнике на репресалије које их могу задесити и да могу да страдају невини 
људи. Тако је дана 20-VII- т.г. стрељање извршено за овај наведени случај.

Позива се становништво града Чачка и околних срезова, да помажу власти у 
борби против оваквих разбојника и сваког оваквог појединца да пријаве најближој 
жандармеријској станици.

Од Градског поглаварства у Чачку 22 јула 1941 г. Бр. 3061 
(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-50-8)

БР. 129, НЕМАЧКИ ЛЕТАК УПУЋЕН СТАНОВНИШТВУ
ЧАЧАНСКОГ КРАЈА, ЈУЛ 1941.

ОБЈАВА

СРБИ!

Једна незнатна мањина потстрекача нареда, злочинаца и незадовољних 
људи повела се комунистичким паролама и повукла се у шуме да оданде са својим 
неделима саботаже и препада шкоде немачким војним властима и да тероризирају 
од ових последњих постављене српске полицијске власти. Ови људи не зазиру од 
убистава, пљачке и паљевине. Победоносна немачка војна сила узела је у своје руке 

истребљење ових бандита и сада ће са најстрожим срествима наступати. Како 
би само прави злочинци искусили заслужену казну, позивају се у шуму одбегли 
следбеници да се одмах врате својим домовима и да наставе свој рад мира, да се 
лојално понашају и ништа им неће бити. Но ко ипак и даље остане у шуми и држи 
се тих комунистичких хајдука и црвених зликоваца, тога ће кућа бити спаљена а 
он сам кад буде ухваћен стрељан. Они се сами стављају издан закона и не могу се 
надати милосрђу.

Совјетска Русија, нарочито Москва са Кремљом, дрхће под ударцима немачке 
ваздушне флоте, њене армије су смртно погођене од немачке војне силе, која их 
уништава или заробљава. Са те старне а и од стране Енглеске неможе српски народ 
очекивати никакву помоћ. Српски народе! Помози себи сам, иди својим мирним 
послом, држи се реда и мира, имај поверења у немачке војне власти и према српској 
управи. ПОмози и сам у овој борби против комунистичког врага.

 Ужице, 25-VII-1941. Фелдкомандант
 фон ШТОКХАУЗЕН
 пуковник73

(НМЧ, Збирка микрофилмова, К-1-1)

БР. 130, СТАЊЕ У ЧАЧКУ – ИЗВЕШТАЈ ЗБОРАША, 25. ЈУЛ 1941.

ИЗВЕШТАЈ
од 25 јула 1941.г.

ЧАЧАК:

Живот у Чачку и околини је врло несређен. Меродавни чиниоци се не труде 
да га сређују.

Наредбе комесара се уопште не проводе, већ само прочитају и по старом 
обичају трпају у архиву.

Нерад, неред и хаос тече несметано даље.
Црна берза са дуваном и шећером у пуном је јеку. Овлашћене продавнице с 

времена на време примају уобичајене количине дувана за продају. Пракса: сат-два 
продају, а потом објаве да нема више. После црна берза продаје по четири динара 
скупље.

Исто је и са шећером. По одређеној цени од 20 дин. нигде га нема, али по 30 
дин. има га свуда, и то у неограниченој количини. 

Општинске власти, а и полицијске, су или неспособне или немоћне. Ако се 
који потрошач буни и хоће да пријави ово нападну га да је издајица свога народа.

Последњих дана су учестале крађе у Заводу војне одеће и железничкој 
станици. Комунистичка и саботерска маса, која спроводи једну врсту скривеног 
терора и хушкања народа на неред, протура да те крађе врше Немци. Поуздано 
се зна да су крадљивци службеници тих установа у сарадњи са професионалним 
крадљивцима.

Комунисти циркуларима и летцима позивају све борачко грађанство да 
припреми цокуле и одело, а оружје ће добити у шуми.

73 Овај документ је објављен у Зборнику радова Народног музеја у Чачку (Радован М. 
Маринковић, Устанички прогласи у чачанском крају током 1941. године, Зборник радова 
Народног музеја, XI, Чачак, 1981, стр. 243), али је исечен, нетачно цитиран и изостављено 
је све што није одговарало партизанској пропаганди.
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Сем тога, комунци су издали и летке за немачку војску на немачком језику 
и талијанском.

Наше власти одмажу при гоњењу комуниста. Наши органи који имају сталне 
дозволе за кретање, ноћу су извештавали комунисте да се склањају.

Унутрашњи рад наших надлештава је за сваку осуду.
Дирекција шума је школски пример. Шеф без способности и воље. Сви 

наређују а нико не ради, јер сви саботирају. Инвентаром се служе у приватне сврхе; 
шумско газдинство се у пропашћује; елаборати стоје у почетном стадијуму; кредити 
се троше на теренске дневнице а намењени су уређајним елаборатима; прикупљени 
службени подаци разбацани су по рафовима и питање је шта ће службеници 
радити зимус. Ћебад, сламарице и др. инвентарске ствари службеници узимају за 
спремање намештених соба, које издају самцима, а теренски чин. немају.

ЛЕК ЈЕ ОВОМЕ УБИСТВЕНОМ ХАОСУ У ХИТНОМ ПРЕДАВАЊУ СВЕ 
ВЛАСТИ ЉУДИМА МОРАЛНО ЧИСТИМ, НАЦИОНАЛНО ИСПРАВНИМ, 
КАРАКТЕРОМ ЈАКИМ И СТРУЧНО СПОСОБНИМ. ТАКВЕ ЉУДЕ ИМА ЗБОР. 
ТАКВЕ ЉУДЕ ЈЕДИНО УМЕ ДА ПРОНАЂЕ У НАШЕМ НАРОДУ ЗБОР.

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.27)

БР. 131, ПОЛИТИЧКО СТАЊЕ У ЧАЧАНСКОМ И УЖИЧКОМ КРАЈУ- 
ИЗВЕШТАЈ ЗБОР-а, ЈУЛ 1941.

И З В Е Ш Т А Ј
о политичком стању у крајевима: Чачанском и Ужичком

ЧАЧАК је једно од места у Србији у коме лична и имовна безбедност не 
постоје. Добија се утисак да је у Чачку грађански рат. Бољшевички терор је 
неподношљив а реакција власти неосетна.

У околини Чачка наоружане бољшевичке разбојничке банде господаре у 
пуном значају те речи. Дању, оне врше нападе на политичке противнике, као што 
је напад на друга Вучка Петковића, земљорадника из Горачића (село крај Чачка) 
и на друга пок. Михаила Николића. Из заседе, кукавички и мучки комунисти се 
обрачунавају са својим политичким супарницима. Поред тога, пљачка и отимачина 
господаре Чачанским крајем. Сељаци (имућнији) добијају уцењивачка писма у 
којима се тражи новац “који ће се употребити за добро и слободу српског народа”, 
како дословно пише у једном од тих писама. Сељаци су принуђени да напуштају 
своје домове пред тим и таквим терором. Властима се не обраћају за помоћ, јер су 
власти у овоме крају немоћне и потпуно неспособне за ма какву интервенцију. 16 
ов. месеца и сам претседник среског суда, добивши једно претеће писмо, био је 
принуђен да напусти Чачак не ослањајући се на ефикасност заштите власти. У самом 
Чачку, националиста има утисак да га на сваком кораку очекује смрт. Отуда сељаци 
одбегли из својих кућа и не долазе у Чачак, у коме је “као у шуми” како се изразио 
један наш друг, инж. Жика Стојановић, чиновник шумске управе у Чачку, кога сам 
затекао у кући потпуно наоружаног и спремног за сваку евентуалност. У околини 
Чачка постоје мала жандармеријска потерна одељења, којима се прикључују 
наши наоружани другови сељаци. Они више немисле на куће и породице, које су 
остављене на милост и немилост терору разбојничких руља. Једно такво потерно 
одељење успело је 14 ов. месеца да у заседи сачека једну комунистичку групу и да 
једнога убије. Константовало се да је убијен свршени матурант чачанске гимназије. 

Поред његовог леша нађена су два карабина. У том одељењу налази се и један наш 
друг, земљорадник из Горачића. Комунисти још нису прикупљени и организовани. 
Главно место састанка јесте један напуштен манастир испод саме планине Јелице. 
Наши другови су потпуно обавештени о њиховом кретању и биваковању, али су 
неспособни да сами ма шта предузму. 14 ов. месеца немачке трупе опколиле су 
Јелицу и претресле. Нису имале успеха, јер се водећи Немци нису обазирали на 
упуства наших другова, који су знали начин на који ће комунисти избећи овим 
потерама. За време потера они су сишли у села и прихватили се каквог посла и тако 
остали незапажени.

Већи део тих комуниста је из самог Чачка. То су већином студенти, радници 
и средњошколци. Највише има средњешколаца. Међутим, већина тог већег дела 
станује у самоме Чачку. Дању се крију по шумама и оближњим кукурузима док 
ноћу спавају код својих кућа. А то је могућно и сасвим разумљиво када се зна 
следеће: у самоме Чачку Немци се једва и примећују.

У Чачку је кретање дозвољено до 20 часова. У ноћи 16 ов. месеца, потписати 
је, имајући дозволу за кретање, остао на улици све до 21,30 часова. Видео је том 
приликом како се споредним улицама провлаче и шуњају неки типови; видео је 
претрчавање улица; видео је чак како се многи слободно крећу чачанским улицама; 
видео је да већи део чачана остао по кафанама све до 20.30 часова, па чак и иза 
тог времена. Међутим, за све то време видео је само једну немачку патролу, која 
је вероватно видела исту слику. За све време кретања после полицијског часа 
потписати није ни од кога легитимисан или заустављен. Железничку станицу 
чувала су три немачка војника, један полицијски стражар и два полицијска агента. 
Примећује се да су у Чачку квалитативно најгоре немачке трупе. Војници су у 
годинама, млитави и недисциплиновани. Опијају се и при томе се врло неуљудно 
понашају према становништву. Таква су и та три војника стражара на станици. 
На питање које је потписати упутио агентима, да ли се боје комуниста, агенти су 
недвосмислено одговорили: “Шта има ми њих да се бојимо... Они неће нас.. Ми смо 
сиротиња.. Осим тог и они знају да ми морамо да радимо овако јер смо плаћени”. 
Читав њихов рад састоји се у легитимисању путника који пристижу. Примећује се 
да тај посао својим немаром саботирају. Са потписатим су разговарали врло дуго 
а да при томе нису ни знали са киме разговарају. Жандармерија, које у Чачку нема 
много, по уверењу потписатог, непоуздана је. Приликом атентата на друга пок. 
Михаила Николића жандарми су тек после један сат стигли на лице места али, ни 
том приликом нису смели интервенисати, мада их је потписати упућивао да зађу 
у кукурузе и претраже их. Жандарми су тај свој страх правдали на следећи начин: 
“Зашто да гинемо? Бар да смо добро плаћени. Ако се вама гине, ви идите и т.д.” 
Срески лекар је на позив потписатога да укаже прву помоћ рањеном Николићу 
одговорио да Николић треба пребацити у болницу и да му он ништа не може 
помоћи јер је по његовом мишљењу он у врло тешком положају. Видело се при том 
да је лекар био невољан да ма шта предузме у спасавању Николића. Када је под 
притиском потписатога ипак дошао на лице места, а то је било 1 сат од тренутка 
када је Николић рањен, лекар ни том приликом није чак ни пришао Николићу.

Стање у околини Чачка да се резимирати овако:
По шумама се налазе на првом месту четници (четници, официри, 

подофицири, жадарми и војници), затим комунисти, одбегли кажњеници, сиротиња 
која је отишла у шуме само ради пљачке, сељаци који су добили уцењивачка писма 
и наши другови који се прикључују жандармеријским потерним одељењима.

Власти су скроз неефикасне. Немачке власти такође.
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Економске прилике су врло лоше. Скупоћа је велика. И то је један од разлога 
ради чега број одбеглих по шумама непрестано расте. У околини Чачка има доста 
оружја: пушака, бомби и муниције.74

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.28)

БР. 132, ПАРТИЗАНИ УПУЋУЈУ ПРЕТЕЋЕ ПИСМО НАЧЕЛНИКУ СРЕЗА 
ЉУБИЋКОГ, 30. ЈУЛ 1941.

НАЧЕЛНИКУ СРЕЗА ЉУБИЋСКОГ
       ПРЕЉИНА

Пошто сте се ставили у службу непријатеља, дужност нам је да Вам 
доставимо следећу опомену.

Пошто полицијске власти, којима сте Ви на челу са разним изродима-
петоколонашима и издајницима српског народа, шире извесне претње; да ће се 
породице људи, који су одбегли у шуму, да са пушком се боре за слободу свога 
народа, побити, раселити и домови попалити.

Овим Вас извештавамо да ћете за сваку непријатност, која се деси нашим 
породицама, у првом реду бити одговорни Ви па сви остали Ваши сарадници. Да 
ћемо за паљевине, прогоне и злостављања, приступити немилосрдно уништавању 
свих „петоколонаша“ и њихове имовине. Међу првима бићете стрељани Ви па 
остали по заслузи и одговорности.

Уколико будете водили рачуна о продицама и људима чија је егзистенција 
угрожена утолико ћемо имати више обзира према Вама у будућем народном суду 
који ће ускоро доћи.

Напомињемо још и то: да сте Ви и слични Вама својим издајничким ставом, 
достављањем код непријатељске власти, нама припремили смрт и према томе нема 
враћања до победе над непријатељем и његовим слугама.

Данас када падају главе најбољих народних синова, издајице и изроди не 
заслужују да живе. Предње Ви достављамо да се одлучите, или ћете изабрати 
срамну смрт издајице, или частан живот у служби народа.

30.VII.1941. године КОМАНДИР II ЧЕТЕ  
 Народно ослободилачког одреда
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 8)

БР. 133, ЗБОРАШКИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У СРЕЗУ ДРАГАЧЕВСКОМ ПОСЛЕ 
НАПАДА НА СССР И АКТИВНОСТИМА ЧЕТНИКА, 2. АВГУСТ 1941.

    Гуча, 2 августа 1941. Године
Другу

Свешт. Драгутину Булићу
секретару организац. подручја Ј.Н.П. Збора

     Ч а ч а к
 Драги друже,
У вези твога писма од 25/VII о.г. достављам ти четири израђена тражена 

списка и то:
А)   Списак збораша интелектуалаца у срезу Драгачевском;

Б)  Списак збораша неинтелектуалаца- као трговаца, занатлија, радника, сељака 
и омладинаца- у срезу Драгачевском;

В)  Списак симпатизера Збора у срезу Драгачевском и
Г)  Списак национално исправних, честитих и поштених људи; интелектуалаца, 

трговаца, занатлија, радника и сељака у срезу драгачевском
Број уписаних у спискове је врло скроман. Али на оно што је уписано 

можеш се ослонити. Надам се ће мало квасца укиселити цело тесто.Спискове ћу 
постепено допуњавати и о допунама повремено извештавати. За сада је почетак 
на добром путу. Молим бога да нас поведе правим путем да одговоримо великом и 
деликатном задатку пред који нас је наша и општа историја данас ставила.

Истовремено, као што си тражио, подносим ти општи извештај о догађајима 
у овом срезу, који су се догодили од почетка рата на источном фронту (22/VI-
1941)

*
Први дани били су ваљда слични свуда. На вест о овом најсудбоноснијем 

сукобу сви су зинули. Завладало је велико узбуђење, рекао бих одушевљење, 
помешано са јаком жицом стрпње. Ишчекивали су се тако судбоносни догађаји 
сваког часа и минута. Духови су били спремни на све. У недостатку истинитих 
вести измишљане су разне махом лажне вести у корист Совјета. Народ је у суштини 
сав националан, изузев нешто мало разног “нако.. шкргутао је зубима на Немце, не 
знајући како ствари стоје и каква се ово борба данас води. Он једноставно гледа 
свог младог краља ван земље, а Немце у земљи где господаре. Немце, које сматра 
непријатељом јер су му државу растурили и поделили горим. Он слуша страшне 
вести из одузетих н[...]75 [...]авних покрајина шта се тамо збива са Србима од стране 
Мађара, Хрвата, Арнаута, Бугара. Он то све просто ставља на терет Немцима и не 
може да опрости.

У току прве седмице народ је очекивао да “Руси” буду већ у Србији и 
ослободе нас. Ми да им само послужимо за “петоколонце”. Једили су се и гадили на 
немачке извештаје о свом напредовању сматрајући их за лажне и пропагандистичке. 
Слушани су само Москва и Лондон. Комунисти и левичарски настројени су се 
највише виђали по улицама, истрчавали и правили важни, мада те елементе гро 
народа увек је рђаво гледао.

У друго седмици народ брани “руске” неуспехе, тактиком “да увуку, па 
опколе и заробе”. Комунисти увиђају да им откуцава час: бити или не бити. Долазе 
истовремено позиви Москве и Лондона на устајање, саботажу, рушење, атентате. 
Народ, трезвени људи врте главом. “Зар ми мали, голоруки па сад да њих помажемо 
кад помоћи не можемо? Где су били они кад смо ми били нападнути?”

Комунисти уопште, свесни да не могу народ никако за собом куд хоће да 
поведу, извели су једно лукавство, искориствиши часно четничко име које би им 
можда могло да донесе успеха али само у том случају да су ствари ишле онако како 
су они мислили. Овако испали су јадни и жалосни. Нису познавали истину, нису 
познавали Бога, па им је таква судбина била предодређена.

Низ запажених догађаја који се одиграо у Драгачеву је следећи:
1)Погибија једног “четника” у Каони - У селу жандармеријска патрола 

вршећи ноћну службу наишла је на једно непознато лице, које на позив патроле 
није хтело да стане. Лице им се учинило сумњиво и они су пуцали. Испоставило 
се да је то лице под именом четника више пута долазило из планине Јелице у село 

74 Извештај, без датума, написао је Ратко Обрадовић, у првој половини августа 1941. године. 75 У наставку документа обележени оштећени делови.
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и изнуђивало разне потребе. Народу је било јасно да то није прави четник, већ 
неки “пробисвет” из села око Мораве. Стога је мнење било на страни органа реда, 
а постојала је само бојазан да његово друштво у колико га има не изврши неку 
освету. Наскоро после тога долазио је у Каону један одред немачке војске, провео 
један дан и истог дана отпутовао.

2)Ноћни састанци-зборови и уписивање у четнике; хапшења у Гучи од 
стране Немаца. У недељу, на дан 6 јула т.г. увече кад се смркло комунисти из Гуче 
одржали су један састанак на брду више Гуче на м. зв. “Локва”. Овај састанак био је 
у вези са организовањем ноћног збора за уписивање четника, који ће се одржати 
идуће вечери у близини Гуче на другом брду преко Белице на м. зв. “Висиреп”.

Исте вечери држан је ноћни збор у с. Грабу, на коме су уписивани четници. 
За овај ноћни збор везује се много име Чедомира Вујовића, претседника општине 
Грабске.

Овакав ноћни збор такође исте вечери држан је у с.Живици, општ. 
Горачићка, недалеко од куће бив. наро. посланика Милинка Милутиновића. Како 
сам сазнао са овог збора пуно њих отишло је не уписавши се у четнике.

Сутрадан увече, 7/VII о.г., од око 10 до 12 часова, одржан је ноћни збор и 
уписивање у четнике у гучи на м. зв. “Висиреп”. О сазиву збора у вароши се јавно 
говорило. Претседник општине Гучке Велимир Ивановић послао је свога пандура 
по селу да јавно зове на овај збор све људе од 18 до 55 година старости. Пандур је то 
и учинио. Коришћено је све да се људи приведу на овај збор. Говорено је чак да се 
то чини са знањем и одобрењем начелника и како ће ту бити неки важни официри 
и четничке гла[вешине]. Примећујем да су комунисти и њима блиски тога дана 
[били] врло живи.Више од две трећине људи села и вароши било је на овом скупу. 
И женских из вароши је било. Свако радо иде на све зборове.

У часу кад је требао да збор отпочне један, у униформи поручника, звизнуо 
је на пиштаљку. Тада је, по причању присутних, избила из шуме-мрака једна 
група, њих око десетину, четника са пушкама и опколила збор. На њима су се 
примећивали реденици. Тада је претседник Гучке општине, Велимир Ивановић 
отворио овај ноћни четнички збор и дао реч поменутом поручнику. Поручник је 
говорио, веле, подуже. Говорио је, веле, о издаји генералштаба и виших официра и 
како о томе они нижи официри нису знали. Неки кажу да је помињао Краља Петра 
II и Бога, а неки кажу да није. Говорио је затим да треба сви да се упишу у четнике 
и да пођу за њима кад буду позвани и да ће оружје и све што буде потребно бити 
или дотурено. За овог поручника веле да је се претставио да је Врањанац и да је био 
активан официр. Стар је око 30 до 35 година. После њега говорио је такође један 
поручник, нешто старији од првог. Кажу да је рекао да је родом из Атенице, али да 
му се није милило да сврати и остане код куће, већ је радије пошао у шуму да се 
бори за слободу. Кажу да су говорили да нико никога не сме да дира ни пљачка у 
име четника и да им се такви случајеви ако се десе доставе.

После тога питали су има ли међу присутнима ко још шта да каже или пита. 
Јавио је се за реч Милић Бугарчић, студент медицине из Гуче. Он је одмах рекао 
да говори као комуниста. Говорио је и он о издаји, нападао фашизам и изјавио да 
ће се и они комунисти заједнички са осталим Србима а помоћу Совјетске Русије 
борити за ослобођење од фашизма, а што се тиче будућег уређења, биће гласање, па 
мањина ће се покорити већини. Кажу да га је старији поручник у говору прекидао и 
говорио: “Слажемо се”. А на крају пак говора честитао му и позвао га да се упознају. 
Том приликом му, као благу примедбу, рекао да је требао поред Совјетске Русије да 
помене и Енглеску и Америку, које ће нас ослободити.

Један старији ратник-солунац, Милутин Пантелић, из с. Гуче, упутио је пита-
ње: какво ће бити будуће уређење наше земље-државе и да му се чини да ће то да 
иде нешто опет ракљасто. Одговорено му је околишено, да има ствари које се држе 
у тајности и да он то као стари ратник зна, а да он не брине, да ће то све бити добро 
и да би о томе могао само насамо у четири ока говорити с њим другом приликом.

Затим се приступило уписивању у четнике на списак и истовремено да свако 
тихо каже има ли, колико и шта од оружја и муниције, те да они виде колико и шта 
треба још да припреме.

Тада се једна прилична група одвојила, нарочито они из вароши, и отишла а 
остали су задржали се да се уписују. Говоре да је уписано око близу 300 људи

Сутрадан питао сам једног комунисту (ученика VII раз. гиманзије) је ли 
задовољан са овим одржаним збором. Одговорио је да је врло задовољан.

Ово уписивање четника вршено је и даље по срезу на тајним и незнатнијим 
скуповима као и појединачно код извесних људи. Чуо сам да је и свештеник Шолајић 
из Горачића уписивао у четнике. У Лиси кажу да је уписивао у четнике Ђоко 
Ђорђевић, суд. припр. среског суда у Ариљу, родом из Гуче, иначе комуниста.

Ова акција уписивања у четнике трајала је целе ове седмице тј. од 6 до 10/VII 
о.г., када је доспела на врхунац. Она је побудила велики део народа, мада је опет 
велики део народа остао по страни и у ставу исшчекивања (став збораша зна се). 
Један од тих вођа четничких питао неке зашто им народ листом не прилази (већ се) 
устеже. Одговорено му је: због комуниста.

У петак и суботу тј. 11 и 12/VII о.г. пронеле су (се одједном) вести како су 
Немци побегли из Чачка, повраћали ормане и остали намештај где су шта узели 
и возом изгубили се. Одмах затим друге вести како су четници у великом броју 
ушли у Чачак и заузели га разоружавши Немце. Одузимали су, веле, само оружје 
Немцима и пуштали их да иду куд хоће.

У суботу вече око 7 часова довезли су се на фијакеру (Светозара Ницовића 
из Ртију) у вар. Гучу 8 четника наоружаних. Међу њима један поручник (веле 
онај Врањанац) и један у сељачком оделу. Купили су нешто у вароши и позвали- 
натерали Петра Крунића (који је дао свог шофера и мали аутобус) да их вози у 
правцу Чачка. Негде у Грабу они су скинули се са кола, која су се вратила у Гучу, а 
они се изгубили.

Око 12 часова у ноћ поново је друга група четника наишла, пробудила 
поменутог Петра Крунића да да поново кола за вожњу, што је овај и учинио. 
Остало исто као с првом групом.

Сутрадан изјутра, у недељу, дошли су Немци у Гучу, њих око 60. Том 
приликом су извршили позната хапшења. Већина мушкараца из вароши чувши 
за долазак Немаца изашла је из вароши у шуму и села. Пуно њих нису се вратили 
по два дана, а неки и седам дана, док неки се уопште нису још од тада појавили 
(двојица комуниста: Милић Бугарчић -Милосав Ђорђевић) јуче први пут виђена и 
ова двојица да су се вратили.

Главни комуниста-сељак у срезу Милојко Ћирјаковић са својим братом 
Петром, из Вирова, налази се такође у бегству - шуми. До сада није се вратио кући, 
жену су му наши жандари притворили у начелству. Иначе још тако неки у срезу да 
су одбегли а још се нису вратили.

Народ је увидео да је то био глуп покушај [...]ничке акције, несвојевремен 
и неуместан. Словенце [...] [...] има међе њима шпијуна, али и не испољава неку 
нарочиту мржњу.
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3)Погибија командира жан. станице у Котражи, Василија Прола - Овај 
догађај десио се на дан 18. пр. мца. Око 9 часова пре подне. Жандармериска патрола 
отишла је у село. У станици остао командир, именовани Василије Проли, са још 
једним жандармом. Око 9 часова пошла и ова двојица у правцу општине и поште у 
Котражи узевши своје пушке и закључавши станицу (станица удаљена од општине 
и поште око 300 м). У путу их стигне један дечак и саопшти им да су дошли четници 
и траже да дадну кључ од станице. Командир станице поднаредник Проли пошаље 
свога друга да иде у пошту и јави Гучи телефоном случај, а он се упути у правцу 
станице. Недалеко од станице сврати у кречану Љубомира Миливојевића, која 
је крај пута, и одатле поче пуцати на нападаче. Они одговоре ватром. Кажу да су 
двојица од нападача рањени (један у руку, други у ногу) али да је командир станице 
убијен на тај начин што су кречани нападачи - четници пришли из кукуруза и 
свога га изрешетали. Затим му узели оружје-пушку, нож и револвер- и новца 1.500 
динара. Потом обили станицу, покупили што су нашли од оружја и муниције и 
изубили се у правцу с.Миросаљаца. Међу нападачима није се нико могао познати.

Кажу да ови нападачи нису имали војничке униформе. Ово су извршили 
под именом четника. Било их је око 20-25 људи.

У Гучи су били забринути шта ће Немци у [...] овога. Али пошто је у вези са 
овим немачка акц[ија] стала, забринутост се постепено стишала.

4)Пљачке по селима Осоници и Лукама. [...] дана од 25 до 27/VII о.г. дакле у 
петак, суботу и недељу седам наоружаних људи у војничком оделу, међу којима и 
један наредник, извршили су следеће:

Од Драгутина Величића, из Лука, насилно узели су око 5.000.- динара; од 
Драгутина Рогоњића, из Лука, 7.500.- дин., и то прво 2.500.- дин. а затим кад су 
сазнали да је овај продао волове за 5.000.- дин. узели му и ових 5.000 .- дин.; од 
Радимира Златића, из Осонице, у стварима у вредности за око 2.000 .- дин.; од 
Радоја Златића, из Осонице, нож и сат “лонжин”, од Веља-Велимира Стојковића, 
из Осонице, који је претседник лучке општине, око 4.000.- дин.; од Ђурђа Розгића, 
из Осонице, око 1.800 дин.; од Ивана Бошковића, из Осонице, око 10.000.- дин.; од 
Миросаве Розгић, из Осонице, 300 дин.- ова жена је сирота, син јој је у ропству.

Сви ови напади и отимачина вршени су дању, изузев једног напада на 
Драгутина Рогоњића који је учињен ноћу. Након извршених ових дела нападачи су 
отишли у правцу планине Чемерна.

О овоме извештена је жанд. станица у Каони. Упућена патрола на лице места 
саслушавала је нападнута и оштећена лица.

Још раније пре месец дана извршила су тројица у војничком оделу напад 
на Душана Кушића, из Лука, и одузели му 2.500 дин. Исти су напали и на Милића 
Чекањца, из Лука, али се овај дозивањем у помоћ комшија одбранио.

О овој пљачки и нападима у селима Осоници и Лукама, известили су ме јуче 
Рајко Николић, ратни инвалид и земљорадник из Осонице, и Радоје Милутиновић, 
земљ. такође из Осонице.

Ово су догађаји који су се дешавали до сада по Драгачеву у вези са 
савременим политичким и војничким збивањима.

Примећујем да у свима овим делима по Драгачеву нису главну улогу вршили 
људи из Драгачева већ непознати, са стране.

Народ се све више хлади и већ се може чути овде [...]де: море [...] буде 
шта хоће и не[...] [...]ди ко хоће. Њега данас најви[...] [...]ити што нам је К[...] у 
изгнанству, киван је на Ма[...], Хрвате, Арн[...], Муслимане уопште и Бугаре. Ово 
[...] било скинуто с дневног реда могао би да пође у огромној већини, а можда и 

једнодушно, одушевљено за препородом. Иначе док се ово не скине с дневног реда 
одн. не стави на решавање народ ће бити хладан, срцем по страни.

Ово, друже, за сада. О осталом надам се усмено да разговарамо.
Са поздравом: Напред!

 Твој друг у борби  
 Исид.М. Драмлић76

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.29)

БР. 134, СТАЊЕ КОМУНИСТИЧКЕ АКЦИЈЕ У СРЕЗУ ЉУБИЋКОМ – 
ИЗВЕШТАЈ ЗБОРАША, 2. АВГУСТ 1941.

СТАЊЕ КОМУНИСТИЧКЕ АКЦИЈЕ
У СРЕЗУ ЉУБИЋКОМ

Да би се ово питање тачно разумело, мора се почети израније и обазрети на 
све чињенице стварног, као и психолошког карактера.

Рат са Немачком затекао нас је потпуно политички разривене. Једина 
политичка организација у земљи која је знала шта хоће и имала свој одређен циљ, 
била је илегална Комунистичка странка. (Ф: Правде ради мора се додати: и Љотићев 
“Збор” покрет свестан идеалног циља коме [...]еди и ако пролази кроз огромне 
тешкоће и искушења). Поред онога што су програмски имали да раде, комунисти 
су слушали и директиве које су им давате из Русије од треће Интернационале. Све 
док Русија није ушла у рат са Немачком, Комунисти су били против рата и њихови 
агенти су ноћу исписивали по зидовима пароле као: “Доле хушкачи рата”; “Доле 
капиталистички рат” итд. То је радила и за време самога рата тако, да је прост народ 
и Комунисте убрајао у петоколонце Немачке и ако то они у ствари нису били, већ 
су радили засебно и на своју руку, имајући на уму свој задњи циљ: Уништење од 
Немачке свих капиталистичких држава Европе и на послетку, улазак Русије у рат 
за уништење Немачке и бољшевизирање Европе. Према томе, комунистима је било 
све једно што Југославија пропада, као што им је било све једно кад су пропадале 
Француска, Белгија, Холандија и остатке капиталистичке државе у Европи. Чак 
шта више, комунисти су активно помогли ово пропадање, јер им није било стало 
до национално-капиталистичког поретка у Европи, већ им је био крајњи циљ 
разарање свега досадањег и на крају васпостављање интернационалног поретка у 
Европи, а по том и у целом свету.

Тај њихов рад су разумевали само упућенији политички људи, док шири 
народни слојеви тога нису били свесни. Знајући да Комунисти у народу немају 
никакву одлучујућу већину, народ се није ни обазирао на њих и њихов рад. 
Сматрао их је као нешто настрано и несвакидашње и често их је прост човек 
исмевао. У опште рекав, народ их озбиљно није схватао и они по народној вољи и 
расположењу, до власти никада не би ни дошли.

Међутим, Комунисти су потпуно свесни ове чињенице. Они се не заваравају 
да ће им народ дати поверење и пристати на њихов поредак драговољно и путем 
еволутивним. Због тога су они још од почетка прихватили револуционарне методе 
чекајући само згодан моменат за подизање револуције. Тај моменат они сматрају да 
се приближује муњевитом брзином у развоју овог рата. Рачунају на опште расуло у 
Европи и то како у окупираним територијама, тако и у самој Немачкој. Да до тога дође, 
они рачунају, да ће помоћи Црвена армија, која треба да потуче Немачке армије.

76 Исидор Драмлић, повереник ЗБОР-а за срез драгачевски.
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Резонујући овако, а следећи налозима Москве, Комунисти су се одметнули 
у шуме. Да би народ заварали и да би га навукли на своју нагибачу, они су у први 
моменат ударили у националне жице. Дигли су галаму на окупаторске Немачке 
власти и стали на страну “БРАТСКЕ РУСИЈЕ И РУСКОГ НАРОДА”. Они су знали 
да ће то код народа упалити, ако не да се сав дигне на оружје и одбегне у шуме, 
а оно у толико, што ће њих сматрати као националним херојима и борцима за 
слободу раме уз раме са вечитом Српским заштитником Русијом. Они су овде 
искористили народно расположење према Русима као Словенској браћи и нашим 
Вајкадашњим заштитницима и савезницима. Готово увек су у дискусији или 
препирци постављали тенденциозно и сугестивно питање: “Јеси ли за Русе или 
Немце”. Разуме се, да нема Србина који би пристао за Немце пре него за Русе, ако 
не зна о чему се ради.

Имајући на уму ово психолошко стање код нашег народа, у прво време народ 
на њихову акцију и није гледао са некаквом осудом. Једино што је примећивао 
било је то, што је прост човек сматрао немогућим да се голорук народ избори 
против моћне Немачке силе, а није се могла борити организована Југословенска 
војна сила. На то су Комунисти одговарали, да ће им Руси авионима добацити 
оружје и падобранце и да ће их на тај начин оспособити за герилски рат. Говорили 
су омладинцима, који никада нису били комунисти, да ће се све добити путем 
авиона, па чак и одело и обућа. Због тога се дешавало, да су неки дечаци испод 20 
година одбегавали у шуму и панталоницама до колена и са исцепаном обућом као 
и гологлави и без капута.

Преко Енглеског радија било је говора о покрету против Немаца на целој 
окупираној територији. Тај покрет требао је да добије свој епилог на дан 14 јула 
1941 године, као дан када су поробљени Французи оборили Бастиљу- тај симбол 
насиља и ропства средњег века. Тај моменат су Немци схватили, изгледа, озбиљно 
па су 11 јула дигли хајку на Комунисте и почели их препадом хапсити. Међутим, 
Комунисти су ову хајку против њих претставили као општу хајку против целог 
нашег народа, наводећи како Немци хапсе и терају у лагер. Томе је допринео и 
позив Немаца заробљеницима, да се сви јаве својим општинама ради увођења у 
спискове ради издавања објава, које су ових дана и раздате. Све ово скупа, било је 
створило страховиту панику у народу тако, да читавих пет шест дана у кућама није 
спавао нико од мушких способно за војску, већ је све било одбегло по потоцима 
и шумама. Тек после, кад се видело да се хватају само Комунисти, остали свет се 
почео враћати кућама и својим редовним пословима.

Тако су, кажем, Комунисти сваку акцију против њих претстављали као акцију 
против целог народа и стално су ширили алармантне вести о Немачким убиствима 
мирних грађана у масама. Нарочито су искористили против Немаца колективан 
начин кажњавања, који Немци примењују за погинуле и повређене њихове војнике. 
Ово им је и упалило, јер су Немци у последњим стрељањима стрељали већи број 
људи, који нису имали ничега заједничког са комунизмом. Нарочито се помиње 
у Ужицу стрељање претседника општине у Пожешкој Каменици и још неких и у 
Чачку једне жене са сином, који никад нису били комунисти нити су имали ма шта 
са њима заједничко. Због тога је требало доста и времена и труда добронамерним 
људима да објасне због чега је то било и због чега су то Немци урадили.

Са протеком времена, а у вези са акцијом Комуниста на терену, свет почиње 
долазити к себи и схватати о чему се ради и у чему је ствар.

Наш свет зна да има добар број наших најбољих официра и ратника, који се 
нису предали Немцима овог рата и који се налазе по нашим шумама. Они знаду да 

су ти наши официри за Краља и уз нашу Владу у Лондону. Даље је народу познато из 
порука тих људи, да треба да се држи мирно и лојално према окупаторским властима 
и да не чини ништа што би изазвало репресалије од стране окупаторских власти.

Међутим, Комунисти су почели своју акцију баш сасвим противно упутима 
тих наших националних четника. И ако су Комунисти код народа говорили како 
они сарађују са четницима-националистима, акцију су водили и воде независно од 
њих. Почели су акте саботаже на железницама, војним и другим објектима, па су 
почели нападати и Немачке официре и војнике. Све ово у намери да изазову Немце 
на репресалије безобзирне и на кажњавање у масама невиног народа. На овај начин 
су хтели још више да створе јаз између окупаторских власти и нашег народа и да 
створе што већи револт, који ће у даном моменту искористити. Потребно им је 
било, да што више људи одбегне у шуму, видећи да му глава код куће није сигурна 
од Немаца, који га у сваком часу могу узети са рада и стрељати за овај или онај 
случај погибије кога му драго Немца.

Због ових аката Комуниста код народа се ствара поуздано уверење, да овај 
и овакав њихов рад не штети Немцима ништа, а народу доноси огромне жртве и 
у крви и у материјалу. Народ види да они не сарађују са националним четницима 
и да су чак против њих. Даље види, да су против Краља и наше Владе у Лондону. 
Из свега овога изводи закључак, да они раде један свој сопствени посао, који нема 
ничег заједничког са правим и истинским народним интересима. Кад се овоме 
додаду и акти разбојништва и отимачине новца од приватних лица и из железничке 
станице у Заблаћу-код Чачка- као и пљачка путника на возу код исте станице, 
онда народу пуца пред очима и он види да има посла са бандитима и типовима, 
који су у шуму отишли не за то да га избаве из ропства Немачког, већ да сачекају 
моменат безвлашћа, кад се Немци буду повлачили а наше власти још нестигле, 
ПА ДА У ТОЈ АНАРХИЈИ ЗВРШЕ АТАК НА НАРОД И НАМЕТНУ МУ ОНАКО 
ОБЕЗОРУЖАНОМ, СВОЈУ КОМУНИСТИЧКУ ДИКТАТУРУ.

Тако је, ето, требало да погине онолико невиних људи и да у народу по 
неколико пута дође до праве панике, док је народ једва разумео у чему је ствар и 
каква је работа ових декласираних и морално пропалих типова. Кад свему овоме 
дода још и личности које су као вођи у овом покрету, онда му је сасвим јасно да 
је све ове само један разбојнички атак на народ и његове животне интересе у 
сутрашњици као и у данашњици.

Ово излагање; не сасвим исцрпно, било ми је потребно ради тога, да би се 
правилно разумели предлози за ликвидирање овог стања у срезу. Јер, могло би се 
десити, да предлози буду погрешно схваћени.

П Р Е Д Л О З И :

- I -

1/ Да Немачке власти покупе и похапсе породице свих у шуму одбеглих и 
држе их као таоце.

2/ Да престану са стрељањима у масама невиног света узимајући колективну 
у место личне одговорности. Ако баш тако хоће, онда за све акте које Комунисти 
изврше, стрељати таоце-породице Комуниста.

На овај начин ће они који су у шумама бити опрезнији и неће смети чинити 
ништа против Немаца-то јест, неће смети убијати Немачке војнике, знајући да 
ће њихове породице због овога пострадати. У осталом, због чега треба да буде 
стрељан ма ко за оно што су Комунисти урадили, а да њихови очеви и мајке, који 
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су их васпитавали, седе мирно код својих кућа. Мало је теже за децу, која су невина, 
али налазим да би се она могла и поштедети стрељања, већ само интернирати.

3/ Сва имања одбеглих одузети и предати Словенцима на рад и у својину, а 
не палити, јер се тиме ништа не постиже. На против, стварају се још огорченији, 
јер кад се спали, онда он каже: “Све што сам имао изгубио сам и више немам нашта 
да се обазирем.”

- II -

Имајући на уму осетљивост нашег сељака кад се пипне за кесу, налазим да 
би било неопходно потребно разрезати на све срезове у којима има комунистичких 
банди-КОНТРИБУЦИЈУ. Она би требала да буде мања у срезовима где нема 
вароши а већа где су вароши. На вароши нарочито навалити, јер су оне и биле 
извор комунизма. Нарочито ударити по индустријалцима, чија је себичност и 
грамзљивост бескрајна, те су тиме и стварали комунисте и онемогућавали свако 
солидно решење радничких питања. Исто тако ударити по трговцима-гросистима, 
који су од почетка рата страховитим спекулацијама створили огромна богаства, 
која сад треба да бране људи који су и сами били њихова жртва. Ови ратни 
богаташи су створили тако огорчење, да су комунистима отерали многог и многог, 
који о комунизму зна колико и теле у кантар.

Овај новац употребити искључиво за истребљење Комуниста и распоредити 
га у главном на ове сврхе:

а/ Одредити из тог новца награде за проказивања места и склоништа где се 
комунисти крију. Награде одмах исплаћивати ради ефикасности и бољег успеха и 
трагању.

б/ Плаћати поверљиве људе за трагање за њима и прибављање тачних 
обавештења о свима њиним намерама и акцијама.

в/ Исплаћивати алиментације породицама оних који евентуално погину 
у потерама и борбамама са Комунистима. И те исплате вршити одмах на жену и 
осталу децу, као и остареле родитеље, ако су били на издржавању погинулог.

г/ За набавку одела ради маскирања и пресвлачење потерних одељења, 
која би требало пресвући-најмање тридесет људи- у четничка одела националних 
четника, па те људе претстављати код народа као наше националне четнике, како би 
народ без резерве устао противу Комуниста. Ово у том случају, ако би национални 
четници одбили да учествују у гоњењу Комуниста.

При одређивању контрибуције, начелно донети одлуку, да исту не плаћају 
они, чија је земљарина испод 100 динара, јер то су сиромашни, а да се остатак 
опорезује прогресивно према земљарини и основној порези. Прогресивну стопу 
повећавати са сваких сто динара земљарине-односно-основне порезе тако, да 
најбогатији највише и плате. Ово због тога, што ће у потерним одељењима већином 
бити средњаци и сиромашнији људи, док ће богаташи желети да у тим потерама 
не учествују. Због тога нека плате. На случај да који од имућнијих људи учествује 
живо у потерама са оружјем, ослободити га плаћања контрибуције, па макар иста 
и подбацила предвиђену цифру. У осталом, предвидети, да ће се контрибуције 
сваки ослободити, ако пристане да се стави под команду одређених старешина за 
потере Комуниста. Ово би био добар мамац да се што већи број људи ангажује у 
потерама.

- III –

На потпис и гаранцију среских начелника и претседника општина, доделити 
онолико пушака, муниције и бомби, колико они предложе, да би се ово оружје 

разделило на сигурне и поуздане људе за борбу и потере против Комуниста. Овде не 
правити питање о броју пушака, муниције и бомби. Ово оружје разделити на двоје:

а/ Један део, према предлогу среског Начелника, предати стално људима који 
буду узети у потерна одељења. Њихов број ће одредити Начелник. Ти људи ће бити 
стављени под команду једног од официра или подофицира кога предложи срески 
Начелник и у кога он буде имао поверења. Они би били на терену и у потерама 
стално-дано ноћно.

Други део оружја би имао бити раздељен по жандармериским станицама и 
био би дават свако вече онима, који би имали ићи у патроле по селима и као помоћни 
одреди сталних потерних одељења кад делају на територији дотичне жандармериске 
станице и кад се покаже евентуална потреба за већим бројем потерних одељења. 
Иначе, по протеку ноћи и завршетку патролирања, те би пушке преко дана стајале 
у жандармериским станицама. Све ово би распоређивао срески Начелник уз 
припомоћ жандармериских органа и људи у које он буде имао поверења.

- IV -

Према предлогу среског Начелника, извршити размештај жандарма и 
поставити сталне жандармериске станице на најугроженија места. По евентуалној 
потреби повећати број жандарма. Исто тако и жандармериских официра, који 
су дужни учествовати у потерама лично, а не да само контролишу рад жандарма 
преко њихове гломазне и некорисне администрације. О овоме одлучити најхитније 
по специјалном предлогу среског Начелника за сваки посебан случај. Овај 
размештај је потребан и због акције комуниста против општинских органа, којима 
комунисти забрањују да извршавају наређења власти. На овај начин би ови људи 
били заштићени и обезбеђени и не би се могао догодити ниједан случај одвођења 
општинског претседника, као што се то до сад дешавало.

- V -
 

Код Немачких власти издејствовати гаранцију за све националне четнике 
да неће бити хватани од Немачких власти и гоњени, ако буду учествовали у 
прогоњењу комунистичких банди. Издејствовати одобрење на исти начин и за 
преговоре наших власти са тим четницима посебно за сваки конкретан случај и 
у опште. За конкретне случајеве може преговоре водити и срески Начелник, а за 
ширу акцију да Немци овласте Г. Љотића.

Ово би много користило овој акцији, јер би се народ неминовно и неопозиво 
покоравао наређењима ових људи у које верује и које сматра као претставнике 
нашег Краља и наше Владе у Лондону. Јер, ако би ови људи пристали на ову акцију, 
успех би био стопроцентно загарантован. У том случају Немачка би могла мирне 
савести повући све своје одреде и не држати ни једног јединог војника посаде у 
Србији. Иначе, нико други у Србији не би смео примити од Немаца власт са 
гаранцијом да одржи потпун ред и безбедност.

- VI-
 

Пре почетка акције гоњења, одржати заједнички састанак среских начелника 
и жандармериских официра са територије свих угрожених срезова а најмање 15 
срезова из средине Шумадије. На том састанку, уз присуство Немачког команданта, 
створити план заједничке и једновремене акције у свима срезовима. Ово због тога, 
да комунисти не би могли, терани од потера у једном срезу, пребегавати у друге 
суседне срезове, а после поново угрожавати тамо. На том састанку сваки срески 
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Начелник мора донети тачне извештаје и скицу терена куда му се комунисти у 
срезу крећу, па да се према томе створи један план за потере уз припомоћ људи 
који одлично познају терен. Просто, створити оперативни план ове акције, као и 
остали оперативни планови што се сачињавају за ратне акције.

Даље, по могућству, обезбедити извесну помоћ на најугроженијим местима 
и од Немаца у колико би они били вољни да у томе сарађују.

- VII -
 

Донети једну Уредбу, којом овластити Среске начелнике да могу издавати 
наређења за све потребне ствари у овој акцији. Да се тим наређењима имају 
покоравати сви од жандармериских официра па до грађана. Предвидети драконске 
мере кажњавања за одрицање послушности при потерама и патролирању, а исто 
тако и при одрицању исплате контрибуције. За среске Начелнике предвидети 
смртну казну за случај злоупотребе ових овлашћења или тешке казне робије и 
интернирања. Ово због тога, да се не би десило случајева злоупотребе из буди 
којих разлога. Том уредбом ставити под непосредну власт и сво чиновништво на 
територији среза среском Начелнику, тако да он може по указаној потреби за сврхе 
ове акције искористити и њих сходно њиховим способностима и положају који 
заузимају. Једном речју, ЗА ОВУ АКЦИЈУ УПОТРЕБИТИ СВЕ СТАНОВНИШТВО 
БЕЗ ОБЗИРА НА ЗАНИМАЊЕ И СТАЛЕЖЕ.

- VIII-
 

Једном Уредбом изменити одредбе кривичног поступка о претресима и о 
извиђајима; чак се не мора ништа мењати изузев што ће се полицијској власти дати 
овлашћења да она води извиђаје и истраге по делима разбојништва, крађа и других 
злочина из користољубља. Исто тако донети пооштрене казне за та дела преко 
одредаба данашњег Кривичног закона. За разбојништва предвидети смртну казну, 
а за крађе теже смртна казна и тешка робија, док за мање затвор и интернација са 
радом.

За мање крађе, у вредности испод 500 динара и за крађе предмета за исхрану 
а мале вредности, предвидети иступне казне код полициских власти затвором до 
три месеца са принудним радом и у поновљеном случају тој казни додати казну 
шибања до тридесет удараца. Нарочито ову казну применити код пасионираних 
крадљиваца живине, оваца и пољских усева, који су остављени на чување 
општинским властима.

- IX -
 

Донети Уредбу којом укинути и затворити све кафане чији је рад дозвољен 
после 1918 године-после прошлог светског рата. Ово да важи за села а у 
варошицама одредити известан број кафана према броју становника и промету 
странаца и развоју економског живота. У селима апсолутно затворити све кафане, 
које су после прошлог рата отворене, јер су у већини отваране на интервенцију 
партиских кортеша и за партиске потребе и развраћање народа. Јер, ако се ово 
продужи, доживећемо оно што су Кинези доживели употребом отровних дрога. 
Упропастиће нас алкохол.

Исто тако донети Уредбу, да се сеоска омладина не сме задржавати у 
кафанама ни под којим условима, а да се старији најстрожије кажњавају ако се у 
кафани пијани нађу и по кафанама пијанче. Ово да важи како за сеоску тако и за 
варошку омладину.

Рад истаћи као право и дужност и сваког казнити који по кафанама и 
иначе беспосличи и поштен и радан свет развраћа. Јер, ове сеоске кафане у 
многоме су биле збориште недовршеним студентима и истераним ђацима, да 
у њима пропагирају комунизам и на најгори начин развраћају народ и у њему 
подстрекавају најгоре инстикте. Исти је случај и по варошким кафанама у којима 
ћете видети да безпослени зуре недовршени студенти и беспослени а лењи радници 
те проповедају револт против постојећег поретка и стања код свих који им под 
удар падну.

- X -
 

Затворити све сеоске дућане и снадбевање села потребним артиклима 
вршити обавезно преко набављачко-потрошачких задруга. У том смислу изменити 
и правила задружна у толико, што ће сваки бити дужан у задрузи пазаривати 
првенствено, а члан не мора бити, само губи право на дивиденду, док драговољни 
чланови имају права учешћа у дивиденди.

Задружна правила и само задружно законодавство изменити у толико, да су 
учитељ и свештеник, као и други чиновници, ако немају своју сопствену задругу у 
месту, бити чланови задруге и активно учествовати у њеном раду. Да је обавезно 
у управном одбору мора бити или свештеник или учитељ. Нарочито им ставити 
у дужност вођење књиговодства и благајне ако за то нема способног човека из 
средине сељака.

Тим изменама предвидети и право контроле над задругама и од стране 
Среског начелника преко свог пољопривредног референта а и лично. Ова контрола 
да може бити и по иницијативи самог Среског начелника а и на тражење ма кога од 
задругара и на његов трошак. И У ОВОМ СЛУЧАЈУ ПРЕНЕТИ НА ПОЛИЦИСКУ 
ВЛАСТ ПРАВО ИЗВИЂАЊА КРИВИЦА ЗАДРУЖНИХ ФУНКЦИОНЕРА И 
ИСТРАГЕ ПО ТИМ КРИВИЦАМА, А КАЗНЕ КЊИГОВОЂА-БЛАГАЈНИКА 
ПООШТРИТИ КАО И МАГАЦИОНЕРА ЗА УТАЈЕ У ЗАДРУЗИ.

У овом смислу изменити и законодавство које се односи на савезе и централу 
задружну, као и очистити задружне врхове бирократског баласа и штетних утицаја 
партизана.

З А К Љ У Ч А К

У почетку сам мислио само на извештај и предлоге у погледу акције против 
Комуниста, па сам додао и ово неколико кратких предлога и из осталих грана 
народног живота. Због тога молим да се ово издвоји од оног првог, а ја ћу доцније по 
овим другим питањима поднети опширан и извештај и предлог са образложењем.

НАЈТЕЖ ПИТАЊЕ У ЦЕЛОМ ОВОМ ПРЕДЛОГУ ЗА НЕМЦЕ МОЖЕ 
БИТИ ДАВАЊЕ ОРУЖЈА. Ту се код њих може појавити бојазан да се то оружје не 
злоупотреби против њих. Међутим, то не стоји и злоупотребе неће бити са ових 
разлога:

Докле год Немачка побеђује и држи фронт, та опасност не постоји јер за то 
оружје дају гаранцију све власти у Србији и најпоштенији га свет притежава. Нити 
власти а ни овај свет нису склони никаквим авантурама који могу нашкодити 
интересима и довести народ у сукоб са Немачком војном силом. 

На случај губитка рата од старне Немачке, и за НЕМЦЕ И ЗА НАС ЈЕ БОЉЕ 
ДА СЕ ОВО ОРУЖЈЕ НАЂЕ У РУКАМА ОЗБИЉНИХ И ПОШТЕНИХ ЉУДИ 
НЕГО У РУКАМА КОМУНИСТА, ПРЕВРАТНИКА И РАЗБОЈНИКА. МИ СРБИ 
НИКАДА НИСМО БИЛИ МАРОДЕРИ И ВАРВАРИ НИ ПРЕМА КОМЕ НИ 
ПРЕМА СВОЈИМ РАТНИМ ПРОТИВНИЦИМА. МИ СМО ТО ПОКАЗАЛИ У 
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ПРОШЛОСТИ У СВИМА РАТОВИМА. ЈЕДИНА АКЦИЈА, КОЈУ БИ МОЖДА 
ПРЕДУЗЕЛИ У ТОМ СЛУЧАЈУ НАЦИОНАЛНИ ЧЕТНИЦИ БИЛА БИ У 
ТОМЕ, ШТО БИ СПРЕЧАВАЛИ ИЗНОШЕЊЕ ИЗ ЗЕМЉЕ ХРАНЕ И ОСТАЛИХ 
НАРОДНИХ ДОБАРА. АКО БИ НЕМАЧКА ВОЈСКА ОДУСТАЛА ОД ИЗНОШЕЊА 
РАТНОГ ПЛЕНА ПРИ ПОВЛАЧЕЊУ, БИЛО БИ ЈОЈ ОБЕЗБЕЂЕНО ПОВЛАЧЕЊЕ 
У НАЈПУНИЈЕМ РЕДУ И БЕЗБЕДНОСТИ.

Међутим, АКО БИ НАРОД БИО БЕЗ ОРУЖЈА А ИМАЛИ ГА САМО 
КОМУНИСТИ, НЕМАЧКА ВОЈСКА КАО И СВО НЕМАЧКО СТАНОВНИШТВО 
НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ, БИЛО БИ УНИШТАВАНО НА 
НАЈСТРАХОВИТИЈИ НАЧИН, С ОБЗИРОМ НА ОНО ШТО ЈЕ ОД НЕМАЧКИХ 
ВЛАСТИ ПРЕМА ЊИМА ПРЕДУЗИМАНО У ОВОМ ВРЕМЕНУ. КОМУНИСТИ 
БИ УСПЕЛИ ДА НАРОДУ НАТУРЕ СВОЈУ ВЛАСТ, ЈЕР НАРОД БЕЗ ОРУЖЈА НЕ 
БИ МОГАО РЕАГИРАТИ, А ТО БИ ИСТО ТОЛИКО БИЛО ШТЕТНО ЗА НЕМЦЕ 
КОЛИКО И ЗА НАС СРБЕ.

У ОСТАЛОМ, НЕМАЧКА ВОЈСКА НЕМА РАЗЛОГА ДА СЕ БОЈИ 
ПОШТЕНОГ СРПСКОГ СВЕТА, ЈЕР ЊИХОВО ДРЖАЊЕ ПРЕМА СРБИМА 
ДО САДА НИЈЕ БИЛО ТАКВО ДА БИ ШИРОКИ НАРОДНИ СЛОЈЕВИ 
ИМАЛИ РАЗЛОГА ДА ДАЈУ ОДМАЗДУ. НАРОЧИТО СЕЉАК, КОЈИ ДО САДА 
НИЈЕ ОСЕТИО НИКАКВИХ НАРОЧИТИХ ТЕШКОЋА ОД НЕМАЧКИХ 
ОКУПАТОРСКИХ ВЛАСТИ.

Н А П О М Е Н А
Овај извештај је само скица-костур на који би имао да дође цео организам. 

Свака тачка би била посебно и стручно разрађена до детаља, те би после обраде 
изашло једно потпуно дело. Ово оволико на брзу руку а за сваку ствар посебно 
следује исцрпан предлог са образложењем.

2 августа 1941 године  Д. П.77

           Ч а ч а к
(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.30)

БР. 135, ПИСМО “БЕЛОГ” (СРЕТЕНА ЖУЈОВИЋА) ЧЛАНА ЦК КПЈ Ј.Б. 
ТИТУ, СТАЊЕ У ПАРТИЗАНСКИМ ОДРЕДИМА 2. АВГУСТ 1941.

   Од Белог за Тита [Старог]

Бр. 3 – 2/VIII/41

Драги пријатељу,

Молим те потврди ми пријем мог писма бр. 2, послато из села преко 
другарице санитетке.

Извештавам те о стању наших одреда. Организовање одреда је углавном 
потпуно готово. Они постоје већ формирани и ступају у дејство [...] руковођењем 

својих команди. Бројност појединих одреда још није велика и било је доста 
тешкоћа да они почну са акцијама. Али од момента кад су испаљене прве пушке 
и проведене прве безгласне /без употребе оружја/ акције ствари се крећу напред и 
одреди, истина још лагане, у порасту су. Јачина одреда у апсолутној је зависности 
од њихове покретљивости акционе способности и исправног схватања наших 
организација, актуелног задатка партије.

Велика штета нанела је погрешно схваћена и погрешно пренета директива 
о оружаним десетинама на селу, које остају код кућа. Поред ваљевског још тежи 
случај десио се у Чачанском одреду, где је дошло до растурања одреда од 400 људи. 
Тамошњи инструктор и ОК, као и политкомесар /Шиља/ стварно су распустили све 
чете кућама. Једина љубићска је остала јер командир те чете није хтео извршити 
распуштање. Инструктор /Стари/ поднео је из Брда схватање о бојазни да је питање 
постављено круто, те су чете распуштене, а остављени само компромитовани /тј. 
само наши људи/. Уместо чишћења и учвршћења одреда извршили су ликвидацију. 
Ми смо на лицу места /био је тамо Параћинац/ осудили овакво схватање дали 
правилно тумачење и захтевали поново окупљање људи. Тако ће требати још 
нових напора да и овде пођу ствари напред. Врло је добра Окружница ПК од 20/
VII – коју сам данас добио преко овд. ОК, која захтева од организација да изврше 
своју дужност и оштро удара по грешкама, избегавању извршења парт. обавеза 
и наложених задатака, као и паничарским и ликвидаторским настојањима. У 
том погледу ми смо мало оштрији и строго ћемо нарочито поступати према 
партијцима /слабићима, паничарима, дезертерима – стављајући их на линију 
помагача непријатељу/.

Организационо ствари стоје овако:
[...]78

III Чачански одред
Поведено је у шуму све што се могло /око 400/. Оружја је било мало. Акција 

сечења жица није било. Нису умели организовати снадбевање храном. Политички 
рад никакав, јер је политички комесар био заузет неким другим послом. Парт. 
чланови ширили деморализацију. Јављали се дезертери. Инструктор је ишао од 
чете до чете и распуштао их. Тако је од једне чете остало 13 а од друге /бројала 135/ 
свега 7. Љубићска чета која се није хтела разбити међутим броји 45 људи и расте. 
Разоружали су жанд. станицу у Пријевору.

Постављено је обавезно и хитно формирање одреда, појачање пол. рада 
и војних акција. Постављени им конкретни задаци. Уништити стоваришта сена 
и дрва које Немци хоће да носе, разарање жељ. раскрснице у Љубићу, мостови 
Овчарске клисуре итд.

Штаб одреда ненаоружан ишао је певајући кроз село и наишао на заседу 
Немаца који су отворили ватру. Ухваћен др Катанић и један учитељац и стрељани.

Финансије су им добре.
[...]79

 С друг. поздравом,
 БЕЛИ 

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 9)
77 Аутор извештаја је највероватније Душан Пауновић из Доње Трепче; ухапшен је од стране 

партизана и одведен на планину Вујан, где га је породица пронашла 11. августа 1941. године, 
мртвог и везаног за дрво. Постоје несагласности у вези датума његовог хапшења и смрти у 
сећањима савременика (Добривоје Д. Пауновић, Поводом натписа ЈНП ЗБОР у чачанском 
крају, у: ‘’Искра’’, бр. 104, Бирмингем (В. Британија), 1. март 1999, стр. 28-29).

78 Део који се не односи на чачански крај је изостављен.
79 Исто.
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БР. 136, ИЗВЕШТАЈ “БЕЛОГ” (СРЕТЕНА ЖУЈОВИЋА) ЧЛАНА ЦК КПЈ Ј. Б. 
ТИТУ, 17. АВГУСТ 1941. (ОДЛОМАК ВЕЗАН ЗА ЧАЧАНСКИ КРАЈ)

За Тита      Бр. 4, 17. август 1941.

[...]80

Дејства одреда узимају сређенију и организованију форму. Питање борбе са 
окупаторима већ је израсло као основно (сем Чачка и Ужица) и почињу се вршити 
напади на мање одреде Немаца, док се планирају и напади већег обима, како на 
војну силу, тако и на објекте и транспорте.

[...]
Док су неки већ давно прошли свој почетни стадиј [...] други тек сада 

постављају на дневни ред почетне акције (Чачански, Ужички, Крагујевачки).
[...]
Слаб је Чачански одред. Ево њиховог извештаја од 10. VIII : трнавски срез 30 

људи, 24 пушке итд. Акције: запалили сено у Заблаћу, у Чачку и Заблаћу по други 
пут. Заустављен воз у Заблаћу, у њему није било Немаца, заплењене 2 пушке и 14 
423 дин. Ишли код председника јежевичке општине. Убијен шумар, заплењена 
пушка и пиштољ, убијен учитељ Киџо у трнавском срезу, оба конфиденти. Потера 
и сукоб с Немцима. Погинула 2 партизана, материјална штета велика. Штаб поново 
разбијен (као што видиш не знају да бегају).

Чачак: Бачен у ваздух приватни магацин барута, шедита итд. Нешто заплењено. 
Убијен Михаило Николић, секретар “Збора”. Извршен напад на пратњу, погинуо 1 
партизан, детаљних података нема (видиш да иако су на терену, немају података).

Љубићки: Тачних података у погледу људи и оружја нема, ипак изгледа овако: 
60 партизана, преко 60 пушака итд. Ухваћен председник трепчанске општине, 
љотићевац на конференцији са Драг. Босићем, адвокатом из Београда. Пуштен под 
условом да и сам са читавом општином помаже борбу партизана (!).

Разрушена пруга код Брђана, саобраћај ометан за 24 часа. Разоружана 
жандармеријска станица Пријевор, 1 жандарм убијен, 1 рањен, заплењено 6 
пушака, писани материјал итд. Детаљних података о последњим данима немамо.

Таковски: Повлачење испред немачког напада. Бројног стања људи и оружја 
нема. Акција до пре неки дан није било.

Драгачевски: људи мало, акција није било. Врши се организовање за акције.
[...]

(Извори за историју СКЈ. Документи централних органа КПЈ. НОР и револуција (1941-1945), књига 1, 
Београд, 1985, стр. 241-243)

БР. 137, НАПАД КОМУНИСТА НА СПРОВОД САХРАНЕ ЗБОРАША 
МИХАИЛА НИКОЛИЋА, 19. АВГУСТ 1941.

Главном тајнику Ј.Н.П. “Збора”
       Београд

После мучког убиства друга Михаила Николића, трг.из Чачка, упућен је 
телеграм са поште Чачак “Збору” од стране наше месне организације, којим је 
тражена помоћ у људству, да се сахрана обави, јер смо били тачно извештени да ће 
бандити комун. Напасти на пратњу.

Неко је од чиновника поште Чачак обавестио комунистичке банде среза 
љубићског и таковског, о садржини овог телеграма, тако, да су бољшевички 
плаћеници припремили напад на воз у Кривој Реци, и то напад је требао да се 
изврши на воз којим су другови долазили са другом Вишњевићем из Београда, 
па како је овај воз био у задоцњењу, то су они напали на теретни воз, убили 
машиновођу, оца 6-торо деце, тешко ранили ложача и кочничара.

Управник поште у Чачку је одговоран за издајство телеграма, треба га 
казнити, и као непоузданог и неисправног шефа надлештва који не прати рад свог 
особља уклонити са тог места.

Друг Максимовић, чин. Министарства Пољопривреде, зна многе ствари које 
тешко терете поменутог шефа поште у Чачку.

Предње Вам се доставља с молбом на даљи поступак.

 По наредби претседника,
Београд, Секретар орг. подручја,
19-VIII-1941.г. Свешт. Д. Булић, проф.
(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.35)

БР. 138, ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЧАЧАНСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
ОД 25. АВГУСТА 1941. ГЛАВНОМ ШТАБУ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА

ЗА СРБИЈУ О БОРБЕНИМ АКЦИЈАМА 

Чачак-25-VIII-1941.
ШТАБУ НАЦ.-ОСЛОБ. БОРБЕ

Према директивама, примедбама из вашег писма и на основу прогласа Ц.К., 
с обзиром на снаге којима располажемо и прилике уопште, уложили смо напора и 
труда да што више урадимо.

Линију нац.-ослоб. борбе ми схватамо. То доказује и наш почетак када смо 
повезали све Србе у борбу, данас поготову. Ми смо замислили извесне нац.-осл. 
одборе по селима. На зборовима и конференцијама ми говоримо о моменту када 
ће се сваком Србину закуцати на врата и затражити борац; народ већ говори и 
очекује тај моменат.

И овога пута нећемо моћи бити много опширнији а биће и других 
недостатака у извештају.

Код нас је дошао из Београда 21 човек, које смо ми распоредили по 
срезовима. Таковски срез (Милановац): 25 партизана, 27 пушака, 5 пиштоља, 72 
метка за пиштоље, 31 бомба, 1 пушкомитраљез, 9 оквира, 10.000 метака. Цела 
чета заједно бивакује. Храну чета набавља на селу уз потпору позадине. Исхрана 
више сува, мање кувана. Финансије: 2.200 динара, вредност 10.000 дин. и више 
Вујковићеве ствари. Сукоб наше и немачке патроле код Милановца. Јачина наших 
10, немачких 5. Код непријатеља, 1 убијен, 1 рањен, два умакла. Заплењене две 
пушке. Заробљеник, Макс Премел, пуштен уз пуштање 6 заробљених од стране 
Немаца. Са заробљеником се лепо поступало, тако да је говорио, када је изашао код 
грађана и немачких војника, о нашима само у суперлативима. Немачки војници 
сада говоре: то комунци а не разбојници.

Љубићки срез. 2 чете; 22 партизана, 22 пушке, 1 пушкомитраљез, 9 бомби, 
3 пиштоља, 1800 пушчаних метака. Десетине логорују заједно. Исхрана олакшана 
по селу, већином сува. Финансије: 2700 динара. Гоњена жанд. патрола, 1 жандарм 80 Делови који се не односи на чачански крај су изостављени.
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убијен, 5 умакло. Распуштене две општинске управе. Попаљена архива у Брђанима 
и Милићевцима. До сада изгубљена два партизана, 1 рањен. Заменик убијеног 
Николића у Чачку Милисав Ђуракић тешко рањен са 6 метака (главни секретар 
Збора).

II чета: 54 партизана, порасла за 17; 52 пушке, 3500 метака, лак митраљез, 
8 пиштоља, 106 бомби. Чета је размештена по десетинама, једна је удаљена око 10 
километара, три су ближе, растојање око пет километара. Финансије: 8.000 дин. 
У Брђанима, код бензина и фабрике, у току ноћи нападнута је немачка патрола 
од 15 добро утврђених војника 16-VIII. Немци нису имали губитака. Три војника 
су им се у току борбе изгубило, које су сутрадан пронашли. Узето новаца у жељ. 
станици.

22-VIII у подне миниран жел. мост на Чемерници код Прељине; оштећен 
је делимично, зато је исти мост миниран поново преко ноћи, када је потпуно 
онеспособљен за саобраћај. И ако не сваљен у реку. Минирање је извршено 
авионским бомбама од по 100 кг, којих има на неколико стотина. Одржана 
су четири збора. На два је читан проглас Ц.К. Укупно присутних 700. Архива 
попаљена у 4 општине: у Остри, Мојсињу и Прислоници. Стрељан је љотићевац 
Пауновић Душан, бивши посланички кандидат. Ова чета има прикупљено 1700 кг 
пшенице.

Драгачевски срез.-Једна десетина, 11 партизана, са одговарајућим оружјем, 
у састав чете Среза трнавског од 27 партизана и чета Вирово која је из Среза 
драгачевског, али је под командом Ужичког одреда, јер је тако парт. реорганизирање. 
Извршено је поседање Гуче 17-VIII, у пет сати после подне. Замишљено је да се 
акција изведе без крви и борбе са жандармима, који су једина наоружана сила у 
Гучи. Међутим, неопрезношћу или издајом, ово друго изгледа мање вероватно, 
један партизан из Вировачке чете опалио је један метак у колону која је улазила 
у Гучу. Десет другова са бомбама и пиштољима, који су били послати напред да 
поседну станицу, јер су се жандарми били разишли по улицама раскомоћени, били 
су овим пуцањем изненађени и спречени да стигну до циља, а нешто и због спорог 
кретања. Тако је дошло до борбе која је траја два и по сата. Станица је готово 
уништена. Рачуна се са више мртвих и већи број рањених жандара. Један партизан 
из Трнавске чете погинуо је. Уништена телефонска централа, заплењена сва архива 
пореске управе, узето 16.140 динара, два радио-апарата и две писаће машине. Од 
оружја само један пиштољ, иако је главни циљ био разоружање жандарма. Ову 
акцију другови су правдали специјалношћу прилика у Срезу драгачевском. Ниједан 
непријатељски војник. Вировци су се држали веома слабо. У борби је скоро једина 
учествовала Трнавска чета.

Другови из Драгачева, а ми се са њима потпуно слажемо, сматрају да би 
ове Вировце требало припојити и вратити нашем Чачанском одреду. Вировци су 
такође за то. У овом погледу већ је учињен корак од другова Ужичана. Ово би за 
нас значило пуно, а тамо где су сада не значе ништа, јер немају скоро никакве везе 
нити ће моћи ма шта предузимати против окупатора. Рачунамо да ће се по овоме 
правично поставити и Драгачевци бити враћени њиховом Драгачеву, а не, како је 
сада, Ариљу, где постоје и извесна лична неслагања.

Трнавска чета (Чачак): 40 партизана, 35 пушака, 5 пиштоља, 2000 метака, 
10 бомби, резерве око 600 метака и 970 бомби, мањег калибра. Исхрана се врши 
набавкама хране за новац или радом нац.осл. фонда. Логоровање по десетинама, по 
општинама, односно по селима. У 5 десетина које се прилично успешно за акције 
попуњавају са људима са терена. Финансије 4000 динара. Акције на Гочу у саставу 

Драгачеваца. 21-VIII, у току ноћи, у три групе од 50-60 људи снабдевених алатом. 
Прва је група уништила осам метара пруге, а око један килом. исечене бандере, 
пруга нешто мање, а трећа уништила нешто пруге, када је око 1 сат после ноћи 
наишао путнички воз. Машиновођа, уплашен од праска бомби које је бацио један 
друг, развио је сву брзину и управио машину ка уништеном месту; жртава није 
било. Прва два места су лако поправљена, због овога првога саобраћај још није 
успостављен, тј. врши се пребацивање путника. У станици Заблаће уништена је 
телефонска апаратура и друго.

23-VIII извршено је у току ноћи поседање насипа Чачак-Ваљево ради напада 
на немачке транспортере. Јутро је затекло другове довољно неприпремљене, а 
наишла су три пуна камиона немачких војника. У овом сукобу, изгубили смо једнога 
одличног друга Бошка Петронијевића, члана Партије, више партизана има рањених. 
Један немачки камион је онеспособљен за борбу. За жртве код Немаца не знамо. Ова 
нам акција уопште није успела и расположење које је било јако порасло колеба се, 
- мислим на становништво. Акцијом је руководио командир Трнавске чете.

Одржали смо три велика веома успела збора. Наоружани омладинци су у 
лазачкој општини одузели новац који је био скупљен од народа због паљевине села. 
Сума износи 45.000 динара [оштећен документ] новац је на два одржана збора у 
истој општини враћен народу. Ово нам је најпопуларнија акција у округу. О нама 
се после овога и забране сече шуме говори најлепше.

Било је и других ситнијих акција: рудник у Рајцу демолиран, алат узет, 
шедит, фитиљ, рад обустављен. Пол. рад у одреду није уопште одговарао задатку, 
на терену нешто боље. Партијски рад делимично сређен. 25-VIII, док пишем 
овај извештај, стиже курир из Драгачева са вешћу да су 15 жандарма на основу 
издаје једног сељака опколили двојицу наших другова, од којих је један погинуо 
(Драган Вранић, члан парт., опанчарски радник), а други одбегли друг, инструктор 
Окружнога рањен у обе руке.

Схватамо недовољност и снагу ових акција и учинићемо све да ојачамо. 
Штаб располаже са 27.000 динара.
 С поздравом
 СМРТ ФАШИЗМУ-СЛОБОДА НАРОДУ!

ШТАБ НАЦ. ОСЛОБ. ОДРЕДА ЗА ОКРУГ ЧАЧАК
(Зборник НОР-а, I-2, Београд, 1952, стр. 51-54).

БР. 139, ИЗВЕШТАЈ ЗБОРАША О АКЦИЈАМА КОМУНИСТА
У ОКОЛИНИ ЧАЧКА, 29. АВГУСТ 1941.

       Чачак 29-VIII-1941.г.
Драги друже Булићу

Желим да те ово писмо затече у добром здрављу и расположењу као и све 
наше остале другове.

Добио сам твоје писмо данас по другу и ево одмах да ти одговорим: По 
извештају који ти је послао ономад друг Жика ја сам мислио да је све решено али 
видим да једнако тражиш и даље неки одговор па смо вечерас узели твоје писмо 
прво и видимо тек сада да ти на све нисмо одговорили, то се могло десити само 
тако, да се услед напетог стања и живаца запамте само важније ствари а оне мање 
важне се брзо заборављају па је тако и са твојим писмом, оно што је најважније ми 
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смо одговорили а остало је остало, мислимо даћеш нас разумети, и да нам нећеш 
замерити, јер сада грешку исправљамо.

1.  Друг Данилук стиже тамо у недељу и документа ће донети.
2.  Уверење о чланству ћемо одмах узети и послаћемо по првој прилици 

можда по Данилуку.
3.  У погледу добровољаца нисмо још добили ништа-никакав извештај.
4.  П[...]81 [...]м сам купијо један свега и то га још придржавам код себе јер је 

ситуација критично расте [... ... ...].

[... ...] још штогод могуће, обећања има али слабо стиже, онај новац што је 
друг Жика дао 1000 дин. у Краљево онај човек је изгледа слагао и не долази никако, 
али је добро испало што је друг Карић био овде у недељу са још једним другом и 
они су отишли у Краљево да притегну онога човека да им ствари изда, па гледај те 
нађи Карића и види шта су урадили и јесу ли тамо штогод донели и нас што пре 
извести. Ђурака нема оних ствари.

Другу Ђураки82 је боље, али је једна ствар од стране лекара за осуду највећу 
то реци другу Иванићу. Прво вече целу ноћ нико га није обишао и ако је тешко 
рањен, па и синоћ није га жена чувала и њему је било тешко а никога целе ноћи 
није обишао. Ово је жалосно али је тачно на срамоту свих лекара а нарочито 
г.Управника83, а да је тамо нека млада девојка сам Г.управник би се често око ње 
налазио. Ово на овај начин није болница већ гробница г. лекари нису задовољни 
што су на својој дужности са платом, изгледа да им је тешко што нису негде у 
лагеру или као избеглице да се потуцају.

Другу прети и опасност од комуниста а никога не чува, већ је долазио 
Душанов брат и распитивао за њега. Градска полиција је сувише заузета и неће 
моћи да да страже а његов брат свакако да ће га моћи чувати.

Комунисти су у последње време јако активни у нашој најближој околини. 
Јучер су у сред дана пре подне, опљачкали Трнавску општину спалили сва 
документа и распустили управу, тако исто и у Заблаћу, а прекојуче у Ласцу су 
исто урадили са документима и управу општине другу поставили а у Јежевици 
истога дана спалили општ. документа и закључали општину. Синоћ су у Заблаћу 
опљачкали уз велике батине неког имућнијег сељака.

Јачина њихова је око 30, опет се скупљају у Стјенику а штаб им је стално 
тамо од неколико људи. Прете и проносе глас даће једног дана и на Чачак.

У Ариљу су пре неки дан по чувењу догађај је текао овако: прво су наишли 
у варош око 100-150 сељака са моткама и секирама а за њима су дошли одметници 
око 50 њих наоружани са пушкама. Када су општину опљачкали разишли су се [...] 
том приликом су позвали жандарме да се разоружају и да им предају и одела, 3 
жандарма нису хтела [...]давати већ су побегли у кукуруз и отуда отворили ватру 
на нападаче којом је приликом један четник рањен и сутрадан у болници умро. 
Четници су дошли око њих 15 сахранили га и одали му на гробљу почасну паљбу и 
они су претили даће по првом септембру на Чачак доћи.

Много прими поздрав од твојих другова.

        30-VIII-41.г.
Ноћас је срушен мост дрвени у Коњевићима на Чемерници.
Сада ми рече друг да су прекључе на ноћ били напали на железнички мост 

у Овчар бањи било је око 30 њих. Били су донели авионске бомбе ради рушења 
моста, 5 жандарма дали су снажан отпор те нису успели, са њине стране било је 
доста крвавих трагова оставили су 2 пушке на бојишту и бомбе за рушење моста, 
изгледа да има међу њима мртвих, али су их однели.

(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.37)

БР. 140, ЗБОРАШКИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЛИЦИЈЕ И СТРАЖАРА
У ЧАЧКУ, 30. АВГУСТ 1941.

      Чачак, 30/VIII 1941 год.

Драги Друже Булићу,

Ево сада ти опет пишемо односно шаљемо изненадно курира пошто нисмо 
имали ништа нарочито, а курир већ иде својим приватним послом те ти шаљемо 
овај извештај и извесне молбе.

Моја је једина молба али је и важна и потребна да се усвоји, није ради мојих 
личних интереса или прохтева, већ ради општег добра и користи. Моја молба се 
састоји у томе: Ја сам већ и раније говорио и писао у Београду о стању у Дирекцији 
шума, али сам ипак стао са захтевима јер сам увидео да су прилике биле врло тешке 
и скоро немогуће. Сада, пак, пошто се треба, према новоствореној ситуацији, свим 
силама и без компромиса борити са свима народним непријатељима и њиховим 
помагачима и ступити у отворену борбу и прогонити их. Ево једног задњег случаја 
који је извршен у очи првог септембра. Особље дирекције увек прима тачно плату 
првог у месецу или чак и раније, што је био случај сада. Особље шумске управе 
у Чачку увек чека бар 8-10 и више дана. Они увек праве такве сличне смицалице 
и то намерно. Кад сам упитао рачуноводство у дирекцији зашто ми не можемо 
да примамо своје принадлежности на време они су се до сада изговарали како 
платни спискови не стижу на време, кад се врши шкантрирање касе. Ја сам увек 
на пар дана раније питао да израдим платни списак, они су ми рекли да без 
наређења то не чиним. Међутим сада су на један други начин то урадили. Спискове 
принадлежности особља послао сам рачуноводству на неких 10 дана, они су то 
изиграли на један други начин. Принадлежности особља шумске управе у Чачку 
послали су преко поштанске штедионице и то тек пред првим септембром тако да 
нам принадлежности не могу стићи опет за 5-10 дана.

Кад сам послао свог чиновника, кад је особље Дирекције примало плату, али 
су га погрдним речима дочекали и рекли су му откуд може нижи да контролише 
вишег. Зашто шумска управа контролише рад и меша се у ствари вишег односно 
старијег надлештва.

Сам директор Ненад Николић, крагујевчанин, зна све то и те интриге 
неколицине у Дирекцији, јер он од тих интрига и живи као и сами Јевреји јер 
друкчије изгледа неби могао опстати.

Булићу! Ја те молим да одеш код Олћана и да му ово образложиш да је у 
интересу рада и реда неопходно потребно да се Директор, Ненад Николић, затим 
Раде Курћубић, Вујац и Сташић преместе из ове дирекције те да се створи једном 
ред и рад и да се прекине са старим интригама које су до сада биле овди. Ово не 

81 У наставку документа  обележени оштећени  и нечитљиви делови документа.
82 На железничкој станици у Љубићу, 21. августа 1941. године, комунисти су покушали 

атентат на Милисива Ђуракића, секретара ЗБОР-а за чачански округ, који је том приликом 
теже рањен.

83 Мисли се на др Радомира Теодосијевића.
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чиним из неких својих личних прохтева и интереса већ у интересу целине. Немој 
то схватити као нешто споредно. Ти већ знаш шта је Чачак и каква су надлештва у 
Чачку, односно људи. Треба да се то старо узајамно друштво расели и да се створи 
један нови дух и нова средина иначе се ништа није постигло. Они су се учаурили и 
постали су имуни према овом новом добу.

Другу једну молбу имам од стране Државне полиције у Чачку. Као што ти је 
већ познато како стоји материјално стање градске старже. У прилогу тога могу ти 
навести следеће појединости.

1)Немају довољног наоружања, ја сам им дао два стара српска карабина од 
7 м/м и 5о метака, то су биле пушке мојих лугара. Сазнао сам да имају свега 1200 
метака на 30 карабина што је свакако мало за ове овакве прилике. Полицијски 
агенти немају ни један пиштољ. Један случај са агентима десио се овако. Сазнали 
су за једног комунисту да се налази код куће, дођу једне вечери да га лише слободе, 
међутим у моменту кад су га позвали да му саопште да је лишен слободе и да мора 
ићи са њима у полицију он је извадио пиштољ и полако измичући се назад успео да 
побегне јер ни један агент није имао пиштољ.

Што се тиче одеће и обуће очајно стање, јер оно што су имали то им је 
пропало у Босни, пошто су неки углавном избеглице. Сада наилазе хладни дани, 
немају ништа од топле одеће и обуће. Стражари су за читаво време ноћи напољу те 
им је за сада хладно јер нису утопљени са добром одећом и обућом.

Ја ти шаљем списак потребних ствари за које ћеш ти ургирати код надлежних. 
За одећу и обућу макар набави материјал а они ће се сами овди направити.

Сматрам да за само стање реда и мира у Чачку може полиција да изврши 
јер нико није други у стању то да обави до полицијски агенти. Зато треба да 
буду обезбеђени, односно снадбевени својим нејнеопходнијим потребама па да 
очекујемо и резултате од њих. Ти знаш сам да у Чачку има свега и свачега њима 
нико не може ништа до полицијски агенти, иначе они увек нађу могућности да се 
извуку из сваке клопке. Да би ти људи на свом послу били исправни и да би се од 
њих могло то тражити мора им се дати најглавнија средства за тај рад.

Васић је сазвао конференцију грађана јер је увидео да бројно стање државне 
полиције не може да гарантује сигурност у граду. На том састанку је решено да 
се повећа бројно стање, на тај начин што ће се градска полиција повећати и биће 
придодата Државној полицији. Ти већ знаш ко ће ту ући и квалитет тих људи. 
Ми сматрамо да то треба осујетити јер ће само нашкодити, а никако допринети 
олакшавању ствари. Од новца који је у ту сврху добијен од стране грађана (а 
скупљан под видом прилога за избеглице) треба га употребити за потребе набавке 
материјала за Државну полицију, а да држава повећа број људства колико буде 
требало за сада (око 45 стражара/ ту још 15-20). Недостатак градских стражара 
што га градско поглаварство поставља је следеће:

1) Мали је избор тих људи који би били поуздани у служби; 
2) У случају да су непоуздани не могу се преместити из ове његове средине, 

једино отпустити; 
3) Ту ће без сваке сумње ући и по који комуниста јер од 20 људи колико је 

Васић предвидео свакако ће ући 1/5 црвено обојених поред разни других.
4) Сама дисциплина има да опадне и код самих државних стражара поред ових 

градских.

Ми ти дајемо само неке мале сугестије, а ти види па их обради детаљније у 
складу са реалним стварима које стоје на расположењу у Београду.

Ноћас се десио напад на воз у Прељини где су изгубили живот ложач, а 
машиновођа је на самрти и кондуктер је рањен. Напад је уследио на тај начин што 
је постављена мина испод воза. Предпрошле ноћи су напали на жел. Станицу у 
Слатину, том приликом су однели нешто пара око 2000 дин. и оштетили телефонска 
постројења. Седиште тј. штаб тих бандита већ смо ти јавили, Пре две ноћи хтели 
су мостове у Овчару да разруше, али су их жандармериска патрола одбила, о том 
смо ти већ јавили.

Много среће и успеха са Божјом помоћи желе вама свима другови из Чачка
(ИАЧ, Архивалије ЈНП ЗБОР, К-1, рег.бр.38)

БР. 141, ИЗВЕШТАЈ ЗБОРАША О СТАЊУ У ЧАЧКУ, 1. СЕПТЕМБАР 1941.

Извештај из Чачка  Б е о г р а д
1. IX. 1941.

Друг Батинић Стеван допутовао је данас из Чачка и саопштава своје утиске. 
Стање се није ни мало побољшало, већ се и погоршало. Чачак је потпуно опседнут 
и у околним селима уоште нема власти а у Чачку постајемо врло слаби. Агенти 
нису ни наоружани и друг је донео списак лица (полицајаца) који траже оружје и 
друг Булић би ту ствар могао да узме на себе, јер познаје лица. Претпрошле ноћи 
између станице Прељине и Брђана разрушен је неки мали мост и теретни воз који 
је наишао срушио се и погинула су двојица људи (ложач и машиновођа).

У општини Јежевица комунисти су убили претседника општине84 што је 
делио проглас Косте Пећанца. Ово је само чуо од спроводника воза и није успео 
да провери.

Већ два пута су се надали да ће напасти Чачак и Немци су били у приправном 
стању. Ипак се досада нису усудили на тај корак.
(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.39)

БР. 142, НАРОД ЧАЧАНСКОГ КРАЈА ВЕРУЈЕ ДА ЈЕ ПРОГЛАС
КОСТЕ ПЕЋАНЦА ПОДМЕТАЊЕ ЗБОРАША, 5. СЕПТЕМБАР 1941.

Драги ми друже и брате Мојићу,

Господу нека је хвала здраво сам стигао у Чачак, али сада одавде немогу 
никуд. Ситуација је овде преочајна, немам речи да ти је опишем и да ти изложим 
шта се све у Чачку само једног дана или ноћи догоди. Одозго се никаква акција 
не осећа, народ се предаје пропаганди а сви ћуте и ако су позвани на рад. Нико 
не верује да је онај проглас дело Војводе Пећанца85, а комунисти су добро ствар 
оцрнивали, тако да је то испало зборашко подметање. Важно је да неко од Костиних 
људи дође одмах у Чачак, а сам Коста да се јави својим писменим наредбама и 
преко радиа.- Ово неизоставно. Преклињем те, реци другу претседнику нека 
пошаље овамо бар 30 наоружаних наших омладинаца, који овамо нису познати, 
нека подигну дух народа и овд. полиције. Сви органи јавне безбедности готови су, 
да, при првом ком. налету на варош положе оружје. Немаца овде има мало и то је 

84 Председник општине јежевачке Марко Рајић
85 Проглас Војводе Косте Миловановића Пећанца, 27. август 1941. године.
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све самој овд. ситуацији обесхрабрено. Ја бих дошао тамо, али сам у апсолутној 
немогућности. Ако можеш види, ја бих радо, ако Бог да да будем жив и успем да 
дођем тамо, желео постављење негде у Министарство за сваку дужност, а мој рад 
показао би моје вредности. Истовремено те молим, ако ово може, онда ми од друга 
Миша Олћана, издејствуј један камион за пренос ствари, реци му да сам га ја за ово 
молио и кумио.

Молим те братски, прими друга Стева Батинића, и помоћу г.Ђурића 
(телефонским путем) обавести га о његовој ствари и умоли га да му изађе у сусрет 
и издејствује стан као и за друга Бајовића. Сврши ово како знаш да знаш.

Шаљем ти ове извештаје што су били упућени на мене.
Извештавам те, да су учитељице у Вичи, срез Драгачевски, уочи 1-IX-т.г. 

лумповале заједно са полицијским (писарем) из Гуче Г. Ђурићем. Ово је дошло 
спонтано после спаљивања општинске архиве од стране комуниста. Оне се зову: 
Милијана Грбовић и Милица Ристић. Њихов је морал и поред осталих особина 
раван нули – “другарице”. О њима имају податке и Г.Г. из “Гестапоа”. Ја сам о 
њима говорио и другу Д.Милојковићу, и молио га, да се оне не само отпусте већ 
и ухапсе, а да се ту постави учитељ Александар Суханов, који је сада са женом на 
расположењу, а енергичан је и има људе са собом. Напомињем Ти, да је његово 
стављање на расположење, њино масло.

Задржи ми брашна, ако будем жив у име Бога, да имам шта јести.
Свако добро жели ти и поздравља те твој друг и брат

 Свешт. Драг. Булић
Чачак
5-IX-941.г.

“PS” Док сам био у Београду
мој директор обавести м. просв.
да се нисам јавио на дужност 24-VIII
и избаци ме из платног списка.
Ово ми је чист ћар.
Д.Б.

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.41)

БР. 143, “АВИЊОНСКО РОПСТВО” У ЧАЧКУ ЗБОРАША
ДРАГУТИНА БУЛИЋА, 10. СЕПТЕМБАР 1941.

Драги ми друже и брате Мојићу,

Послао сам ти по другу Стеву Батинићу, писмо своје и неке извештаје, од 
тебе никаквих извештаја нити пак Стева долази. Питам се шта је са Вама.

Ја сам сада у авињонском ропству. Хвала Богу здрави смо и живи смо сви до 
сада, а Бог Милостиви, надамо се да нас и даље брани и чува.

Једно ти могу рећи, или прекидајте са тим ћутањем или нам реците да сте 
немоћни да ма шта урадите. Сва среска места до Чачка налазе се у комунистичким 
рукама, а ви и даље ћутите. Преклињем тебе и друга претседника учините са своје 
стране и смените претседника наше општине и среског начелника. За начелника 
поставите или Петра Јокановића или Драгољуба Поповића, а за председника 
Средоја Митровића, нашег друга, претседника месне организације. Овако се даље 
неможе, ми ћемо изгинути као несретници док ви тамо ћутите.

Како сам обавештен у срезу Драгачевском четничке групе и комунистичке 
банде су се ујединиле. Ово је највеће зло. Костини људи се нигде не појављују, а и 
он ћути, што је потпуно уништило његову ствар у овим крајевима.

Остало ће ти реферисати друг Жика.
Свако добро желим Вам од Господа Бога, све Вас много поздравља а тебе и 

твоје нарочито
 твој друг и брат
Чачак Свешт. Драг.Булић
10-IX-941.г.
(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.42)

БР. 144, ИЗВЕШТАЈ ЗБОРАША О КОМУНИСТИЧКИМ АКЦИЈАМА У 
ЧАЧАНСКОМ КРАЈУ, 14. СЕПТЕМБАР 1941.

  Главном Тајнику Ј.Н.П. “ Збора”
Београд

Шаљемо Вам и овог пута извештај о последњим разбојничким комуни-
стичким делима у нашем подручју, и то:

1. 5. ов.м. једна група комунистичких бандита сачекала је у заседи два 
немачка аутомобила са групом војника који су ишли из Брђана, срез Љубићски, за 
Чачак. 

Први аутомобил су пропустили а на други су бацили бомбе и осули ватру 
из пушкомитраљеза. Том приликом су убили 7. немачких војника, два тешко 
ранили као и једног тумача а шофера-цивила-Јовановића из Чачка су убили. Како 
је отстојање од кола до кола било велико, то су комунисти, имали доста времена, 
да убијеним војницима, опљачкавши их до голе коже, поваде очи, посеку уши и 
носеве, пресеку их по пола, полију гасом и упале.86 Када се је за ово сазнало у Чачку, 
настала је општа паника и страх од репресалија. Потписати и ако до тада није 
изашао никуд из куће, отишао је одмах код команд. немачких копнених јединица, 
и после противљеног избацивања у три маха из канцеларије, једва је успео својим 
упорство[м] да наметне потребу разговора, поводом овог случаја, са Господином 
командантом, који је био три пута на терен[у] ради примене репресалија. 
Потписати је помоћу Божјом и именом друга Претседника87, успео, да придобије 
Г. Команданта, да одустане од репресалија, те је тако хвала Богу народ спашен беде 
коју су му његови одроди припремили.

2. 7. ов.м. једна комун. банда, ноћу дошла је у Прељину код Алексе 
Јовашевића, угледног домаћина, и тражила га је ради стрељања. Кад њега нису 
нашли, они су му упалили две куће, све грађевине и сав иметак. Вредност овог 

86 Акцију на месту званом  Прокоп извелу су борци Прве и Друге љубићке партизанске чете, 
под руководством Славка Крупежа. Ову акцију комунисти су доживели као велики успех, 
али могуће немачке репресалије због погибије својих војника  биле су велика опасност за 
становнике околних села. Немци су као одмазду за ову акцију комуниста артиљеријском 
ватром разорили село. (Г.Давидовић, М.Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја 
равногораца чачанског краја,  књига 1, Чачак-Горњи Милановац-Краљево, 2002, стр.159-
160); Немачки извештаји регистровали су само погибију својих шест војника, једног 
подофицира, шофера и рањавање тумача и још два војника, у камиону за прву помоћ, без 
описа других сцена насиља (ИАЧ, АВИИ-преписи, НМ, К-1, бб.).

87 Димитрије Љотић, оснивач и претседник ЈНП ЗБОР.
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свега износи на данашње време преко 1.500.000. дин. Његова породица као и он, 
остали су сада без игде ичега и налазе се у Чачку.88 Ургирати да му се пружи хитна 
и обилата помоћ. Важно је. 

3. 9-IX-т.г. Један одред немачких војника упутио се је у Мојсиње, срез 
Љубићски, у потеру за комунистима, па како их нису нашли, то су свратили у 
кућу Милорада Ђурића, рез.п.пук. у ропству, тражили његовог сина одбеглог 
комунисту, па ненашавши њега, ухапсили су му другог сина учитеља, који је 
противник комуниста – велики националиста, а потом су бацили неколико бомби 
на кући Ђурићеву. Потписати је опет интервенисао за пуштање учитеља Ђурића, са 
успехом као и Милана Марковића, претседника општине Мојсињске, чији је син у 
шуми, а за кога је и сам одредио награду ономе ко га убије или ухвати. Све је ово са 
успехом свршено. Сутрадан тј. 10-IX. упутио се је у Мојсиње један човек родом из 
Ваљева Милан Вукосављевић89 са одредом од седам жандарма из Чачка. Именовани 
је добровољно као збораш (бар тако он каже) а противник комуниста, ставио себе 
у борбу са комун. овог краја. Кад је стигао у Мојсиње, ушао је у кућу поменутог 
Ђурића, ради претреса, но истог момента, ови осам људи, били су опкољени са 
групом од 40-50 комуниста, који су вођени од бившег ученика Ђурића, сина Раше 
Ђурића, брата Мишиног. Овај вођа позвао је жандарме и именованог Милана на 
предају “да не гину људи” на овај позив жандарми су се уплашили и хтедну се 
предати, али их Милан својом енергичношћу у том спречио, јер је отшафио брзо 
две бомбе и командовао жандармима да пуцају или ће их све заједно са собом дићи 
у ваздух. Видећи тешку ситуацију жандарми нису имали куд, већ су отворили 
ватру из пушкомитраљеза и пушака, а Милан, под оваквом ватром, излети напоље, 
рескиравши живот, баци две бомбе на бандите, који су сипали ватру из пушака и 
пушкомитраљеза. Овом приликом, убијен је вођа групе – Ђурић и Милошевић, 
студ. из Бреснице.90 Треба одмах урадити да се поменутом Милану исплати сума од 
28.000. дин. која припада Милану и његовом друштву.Ово је преважно.

5.) 5.ов.м. комунисти су убили претседника општине Прељинске Будимира 
Јовановића и једног сељака Шеварлића.91

6.) 9. ов. м. убили су у Гучи полицијског писара и једног судију. Ово су 
учинили после самовољног напуштања Гуче од стране Г. среског начелника 
Поповића у Гучи, који је на своју руку напустио срез и повукао из Гуче 60 жандарма 
наоружаних са пушкомитраљезима. Овај Господин је отишао у Београд да поднесе 
оставку. Тражите од Г. Недића. да овај Господин буде ухапшен и стрељан и то у 
Гучи ради примера осталима.92

7.) Тражимо да одмах, захтевате од Г.Министра саобраћаја, са стави под 
суд Г. Јована Гаврића, саобраћајног контролора у Чачку, зато што је учинио 

дело злоупотребе тј. примио је у Ваљеву плату унапред до 1-XII-1941. год. као и 
хранарину за 20 дана (што нема права) код шефа станице у Гор. Милановцу Славка 
Јовановића – докуменат за ово ратна платна књижица као и новчаниа књижица, 
именованог.

8.) Последњих дана са жел. станице у Чачку побегла су у шуму тројица 
комуниста међ њима и неки Богетић. Именовани су чиновници. Ми смо о овоме 
обавестили Мин.Саобраћаја, а оно није ништа предузимало, док је још имало 
времена.

9.) Комунистичка дела у ова три среза, последњих дана тако су многобројна, 
да нисмо у стању да Вам не изложимо.

10.) Људе имамо за борбу и то у великом броју, само нам треба оружје и један 
одред од 50 војника из Београда ради подизања духа и морала у овим крајевима.

11.) Молимо да се овамо одмах упути Драган Парезановић, свршени 
Богослов, који је био на служби у Душановцу, јер му је мајка оболела. 

Достављајући Вам овај извештај, обавештавамо Вас, да Вам више ни један 
извештај нећемо послати, јер долазимо до закључка: да наши извештаји јесу само 
извештаји, који се прочитају па затим иду у архиву и ништа више.

Поново тражимо, да ургирате и захтевате смену овд. начелника, престојника 
и претседника.

За начелника тражимо: Драгољуба Поповића, канд. Прељинског – пошто је 
тамо већ попуњено место с другим.

За претседника тражимо: друга Средоја Митровића или Пера Јокановића.
За престојника: Мирослава Тадића, полициј. писара у Чачку или неког 

другог из Београда.
Без овога нема борбе са комунистима у Чачку и срезу трнавском.
Даље, тражимо да се бив. начелник а сада полицијски писар у Прељини 

Бошко Павловић, отпусти из службе, под условом да мора напустити округ 
Чачански и Руднички у противном лишити га слободе. Ово зато, што је најбољи 
сарадник комуниста среза Љубићског. Најбоље ухапсити га.

Достављајући Вам предње молимо да се ово уради и да не буде само 
извештај.

Свако добро желе Вам од Господа Бога и поздрављају Вас другови из Чачка

Чачак По наредби претседника
14-IX-941.г. секретар орг. подручја
 Свешт. Драг. Булић 
(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.44-45)

БР. 145, ИЗВЕШТАЈ ОБАВЕШТАЈНОГ ЦЕНТРА ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ У СРБИЈИ 
КОМЕ ЈЕ ПРИПАДАО И РАТКО МИТРОВИЋ, 15. СЕПТЕМБАР 1941.

15. септембар 1941.
За директора [Обавештајни центар Црвене армије у Москви]

Примио све Џин [Миша Брашић]. Текст са групама испослат даље да 
се хитно достави центру. Музика четири пута мењала место. Шанга [Родољуб 
Миловановић] у Турској, Дојчило [Митровић]93 у Мађарској, за мене се интересује 

88 У комунистичкој историографији за овај догађај је наведено да се догодио 10. септембра. 
(Чачански крај у НОБ-у 1941-1944. Хронологија догађаја, Чачак, 1968, стр. 85).

89 Милан Ваљевац звани Звер
90 У сукобу који се одиграо 9. септембра између Треће љубићке партизанске чете и жандарма 

погинуо је само партизан Мића Ђурић из Мојсиња (Чачански крај у НОБ-у 1941-1944. 
Хронологија догађаја, Чачак, 1968, стр. 84).

91 У режимској историографији је наведено да су Будимир Јовановић и Радомир Шеварлић 
убијени 10. септембра (Чачански крај у НОБ-у 1941-1944. Хронологија догађаја, Чачак, 1968, 
стр. 85).

92 Жандарми су се повукли из Гуче 8. септембра, а партизани су ухватили и стрељали 9. 
септембра среског начелника Радивоја Хајдуковића и председника Среског суда Николу 
Скрипкина. (Чачански крај у НОБ-у 1941-1944. Хронологија догађаја, стр. 83-84). 93 Брат Ратка Митровића.
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ГЕСТАПО, али не конкретно већ по достави љотићеваца. То ће бити, вероватно, 
ликвидирано.

Ради се до максимума. Ратко [Митровић]94 руководи послом у Чачку. Пуна 
опрезност! Долазе два корпуса.
 Брашић
(Извори за историју СКЈ. Документи централних органа КПЈ. НОР и револуција (1941-1945), књига 1, 
Београд, 1985, стр. 325)

БР. 146, АКЦИЈЕ КОМУНИСТА У ОКОЛИНИ ЧАЧКА-ИЗВЕШТАЈ ЗБОРАША, 
16. СЕПТЕМБАР 1941.

Главном тајнику Ј.Н.П. “Збора”
Београд

Драги друже,
15. ов. м. т.г. дошао је код секретара нашег организационог подручја друг 

Драгољуб Симеуновић, земљ. из Пријевора95 и пренео извештај нашег једног 
друга (активног наредника) који се сада налази као шпијун у одредима главног 
комунистичког вође за срез Љубићски Миленка Никшића. Извештај је био следећи: 
“Ноћас у 10 h долазимо у Пријеворску општину, да спалимо архиву и последње 
општине овога среза. Први улази у општину Миленко Никшић, а за њим Славко 
Крупеж, студ.; учитељ из Пријевора и Кујунџић, сељак из Пријевора. Ту ћемо се 
задржати 4 сата. Учини што је даље потребно.” После овог, упућен је курир у Ужице 
да тражи са другом свешт. Миланом Пашићем, од Г.Бана 4 ком. пушкомитраљеза 
који ће бити искоришћени наредне ноћи за комунистичку групу од 120. људи. 
Резултат свег овог подухвата како каже у свом извештају друг Пашић, “раван је 
нули”. Захтевано је од Г.Бана, да он интервенише код Г. фелдкоманданта за четири 
машинске пушке, што је и то одбио.

Разуме се кад од овог није било ништа, нисмо били у стању ништа да 
учинимо, већ да ствар препустимо Немцима, коју они не само да нису успели да 
изведу из сасвим ситних разлога, те је тако и последње општине среза Љубићског 
сва архива уништена.96

Истовремено Вас молимо за дејство код надлежних, на начин који Вам је 
могућ, да се из заробљеништва пусти наш оболели (на плућима) друг мајор активни 
Драгомир М. Јовановић, родом из Краљева, а заробљен у Загребу. Његова адреса је: 
Of Сад VI/32 Befruft - 1.a.

Исто тако Вас молимо ако је могуће да се дозна да ли је жив брат једног 
нашег друга Момир Луковић, жанд. наредник. Он је био на служби у Ђевђелији, 
затим пребегао у Грчку, ту је ухваћен и убачен у брод за интернацију. Овај је брод 
потопљен. Он се је јавио једном картом из Грчке, која није имала датума, и то пре 

два месеца. За њега се сада ништа не зна. Обавестити ако се што сазна његову 
госпођу Јелену Луковић – Новопазарска 40-VII кварт.

Достављајући Вам предње, поздрављамо Вас са другарским Зборашким 
поздравом а са вером у Бога напред до победе-

Чачак По наредби претседника
16-IX-1941.год. Секретар орган. подручја 
 Свешт. Драг. Булић

 (ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.46)

БР. 147, УБИСТВА ЉУБИЋКИХ ПАРТИЗАНА У ПРЕТОКАМА-СРЕЗ 
ГРУЖАНСКИ, 17. СЕПТЕМБАР 1941.

Саслушање господина Тадије Пантовића,
земљорадника из Претока срез гружански,
извршено 11.X.1941.г. у канцеларији Штаба 
Српске добровољачке Команде

Непозван приступи у канцеларију Штаба ове Команде г. Тадија Пантовић, 
земљорадник, претседник општине Радмиловићке из Претоке срез гружански и 
изјави следеће:

Дана 17 септембра о.г. око 13 часова дошли су комунисти из среза 
Љубићског.- звани одред “Драгише Мишовића”, чије је седиште у Трепчи, срез 
Љубићски,- у Претоке и затекле су у мојој кући мога брата Драгослава Пантовића, 
народног посланика и синове: Милана и Бусислава Пантовића, повезали их, 
одвезли до границе среза љубићског и гружанског и поубијали. Том приликом 
запали[ли] су ми кућу и остале зграде, опљачкали све што је било од вредности за 
њих. Приликом напада на моју кућу било их је око 250-300.97

Главни командант овог одреда који издаје наређења јесте: Миливоје Љ. 
Урошевић, професор, родом из Доње Трепче срез љубићски.

Оперативни командант јесте: Момчило Радосављевић, звани “Абас”, 
банкарски чиновник, резервни мајор из Чачка.

Командир I. чете јесте: Средоје Урошевић, учитељ из Доње Трепче. Командир 
II чете: Миленко Никшић из Милићеваца, трговац у Чачку. Командир III чете: 
Радован Јовановић, ковач из Прељине. Командир IV чете: Вучић-Петровић, земљо-
радник из Доње Горевнице, срез љубићски. Командир V чете: Радисав Лазаревић 
из Крагујевца.

Помоћник оперативног команданта: Славко Крупеж, студент права из 
Ракове, срез љубићски.

Имена осталих чланова комунистичке банде јесу: 

Село Доња Трепча, срез љубићски

1) Симо и Радојко Урошевић ( браћа ком. I чете )
2) Мићо Бојовић, земљорадник

94 Ратко Митровић је руководио послом смештаја радио-станице у Дучаловиће, после 22. јуна 
преко Павла Савића који је истом и руководио. Шифра за везу са централом у Москви 
добијена је од Ратка Митровића (Г. Давидовић, М. Тимотијевић, Затамњена прошлост. 
Историја равногораца чачанско краја, књига 1, Чачак - Г. Милановац - Краљево, 2002, стр. 
107-108).

95 У ДБ-у дописано на документу- емигрант у Канади 22.VIII 1968 (Грађа о ЈНП ЗБОР-у  је 
Архиву Чачак предао Владимир Никшић 4. новембра 1968. године. Именовани је грађу 
преузео од СУП-а СР Србије).

96 Акцију су извели борци Прве љубићске партизанске чете 16. септембра. (Чачански крај у 
НОБ-у 1941-1944. Хронологија догађаја, Чачак, 1968, стр. 89).

97 Акцију су извеле Трећа и Четврта љубићка партизанска чета под руководством Средоја 
Урошевића. Том приликом су двојица Пантовићевих синова, његов брат Драгослав  и један 
четнички курир стрељани. По сећању Милисава Лукића, комесара Четврте љубићке чете 
велика је била грешка стрељање Пантовићевих синова (Александар Хаџипоповић, Радован 
М. Маринковић, н.д., стр.21-22).
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Село Прељина срез љубићски

1) Милош Јовашевић, земљорадник
2) Радосав Јовашевић, “
3) Милун Д. Јовашевић, “
4) Драгован Јовашевић, “
5) Јеремија Јовашевић.  “
6) Станко Јовашевић,  “
7) Радосав Јовашевић звани Ђука
8) Милија Јовановић земљорадник
9) Војимир Пећенковић
10) Тихомир Рашковић, гимназиста
11) Добросав Мандић, земљорадник
12) Бранко Мандић,  “
13) Радован Калуђеровић, гимназиста
14) Александар Калуђеровић, земљорадник
15) Драгослав Бајић, ђак учитељске школе
16) Рајко Бајић, земљорадник
17) Драган М. Бојовић,  “
18) Богољуб Божовић,  “
19) Рајко Танасковић, активни наредник водник
20) Мирослав Р. Михајловић, земљорадник
21) Милутин Славковић,  “
22) Ристовић Милутин,  “
23) Вујовић З. Драгиша,  “
24) Милосав М. Симовић,  “
25) Адам Бабић,  “
26) Новица Д. Илић,  “
27) Боривоје Р. Топаловић,  “

Село Ракова срез љубићски

1) Милић Крупеж, земљорадник
2) Живко Крупеж,  “
3) Живота З. Крупеж,  “
4) Милољуб Бравинац, земљорадник
5) Саво и Дмитар Тошковић, “
6) Радивоје Михајла Чарапић,  “
7) Богић и Славко Јовановић,  “

Из села Ракова насилно одведена лица а која нису комунисти

1) Божо М. Малетковић
2) Славко И. Вјесковић
3) Жарко В. Вјесковић
4) Момчило М. Јонтуловић
5) Љубивоје А. Бошковић
6) Будимир Ж. Митровић
7) Радисав Д. Бојовић
8) Љубисав Ј. Докић

9) Раденко В. Марковић
10) Миливоје М. Ниџовић
11) Гојко М. Максимовић
12) Милисав Ж. Михајловић

Село Бресница срез љубићски

 комунисти:
1) Љубинко Иконић, опанчар
2) Милутин Јовичић, студент права
3) Милош Јовичић, земљорадник
4) Милош Ненадовић-Бошковић, земљорадник
5) Радослав Станковић, пекарски радник
6) Љубиша Бошковић, земљорадник
7) Никола Лечић
8) Богољуб Смуџа, минер на мајдан угља

Село Доња Горевница срез љубићски
 

 комунисти:
1) Новак Лукић, земљорадник
2) Милосав Лукић, звани Миса
3) Драго Николић, машин.бравар
4) Благоје и Никола Николић
5) Бранко, Милован и Стојан Александровић

Село Мрчајевци срез љубићски

 комунисти:
1) Драган Мајсторовић-Јовановић, ковач
2) Игрутин М. Пинтер, радник

Село Бечањ срез љубићски

 комунисти:
1) Арсеније Катанић, земљорадник
2) Риста Крсмановић,  “

Село Остра срез љубићски

 комунисти:
1) Вукадин М. Белић, гиманзиста
2) Ненад Неговановић, земљорадник

Село Катрга срез љубићски

 комунисти:
1) Добросав Павић, земљорадник

Цео комунистички одред среза љубићског сваког пазарног дана – т.ј. у 
четвртак долази у Мрчајевце (срез љубићски), где држе збор, врше смотру и.т.д.
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Седишта појединих чета јесу:
I  чета у Доњој Трепчи, где је и комунистички Штаб
II чета у Прељини
III  “  “ Бечњу
IV  “  “ Бресници
V   “  “ пребачена је у срез гружански

Данас комунистички одред у срезу љубићском броји око 700 људи. 
Наоружани су пушкама и мањим бројем митраљезима.

Истог дана када је уништена моја кућа и остале зграде, уништена је и 
општина Радмиловићка, разбијена је чета Марка Пауновића која је припадала 
Војводи Кости Пећанцу. Двојица четника том приликом су погинули.

У срезу љубићском и гружанском успостављена је потпуна комунистичка 
“власт”.

 За неколико дана прибавићу имена и осталих комуниста који вршљају у 
срезу љубићском и доставићу их.
 Тадија Пантовић, с.р.

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.55)

БР. 148, ПРЕДЛОЗИ ЗБОРАША ДРАГУТИНА БУЛИЋА ДА СЕ СПАСЕ
НАРОД ОД ТЕРОРА КОМУНИСТА И НЕМАЧКИХ РЕПРЕСАЛИЈА

УПУЋЕН Д. ЉОТИЋУ, 19. СЕПТЕМБАР 1941.

Секретару Ј.Н.П. “ ЗБОР”

Шта је потребно да се одмах учини да би се спасао народ западне Србије, од 
терора комунистичког и репресалија немачких

1./ Одобрити и издати налог да се упути транспорт од 50 наоружаних људи за 
Чачак, ради разбијања комунистичке пропаганде која је захватила народ 
овога краја да “ уопште не постоји српска оружана сила, а што Недић, ради, 
то је све за рачун Немачке и упућивања помоћи на источни фронт.”

2./ Упутити бар два човека из групе Косте Пећанца који ће уверити народ да 
они-четници, заиста воде борбу против комуниста.

3./ Са транспортом војника упутити 500 комада пушака, бар 30 пушкомитраљеза, 
бомби и довољну количину муниције. Ово је потребно да бисмо могли 
наоружати 500 људи, који хоће безкомпромисну борбу са комунистима.

 Ови људи чекају у Чачку на оружје.
4./ Сменити садашњег претседника општине у Чачку, Миодрага Васића и на 

његово место поставити Средоја Митровића, претседника столарске задруге 
у Чачку.

5./ Среског начелника трнавског Љубомира Митровића, и на његово место 
поставити Петра Јокановића, просветног референта Дринске бановине, који 
је пре 20 дана пензионисан.

6./ Сменити претстојника градске полиције и на његово место поставити 
Драгољуба Поповића, бившег среског начелника и секретара Народне 
скупштине на расположењу, који се сада налази у Чачку.

7./ Поставити у Гучу за среског начелника Мирослава Тадића, полицијског 
писара у Чачку.
Ако се ово одмах учини-комунистичке банде у срезовима: трнавском, 

драгачевском и љубићском биће ликвидирани у року од 20 дана најдаље. Оне су 
сада у јачини /у ова три среза/ до 1500 људи у подвојеним групама.

19-IX-1941.г. Подносилац реферата,
 свешт. Драгутин Булић

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.49)

БР. 149, НАРЕДБА КАПЕТАНА БОГДАНА МАРЈАНОВИЋА
О ОПШТОЈ МОБИЛИЗАЦИЈИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ТРУПА

ЗА ЧАЧАК И ОКОЛИНУ, 22. СЕПТЕМБАР 1941.

        КОМАНДА
   Југословенских трупа
ЗА ЧАЧАК И ОКОЛИНУ
           Стр. пов. бр. 3
   22. септембра 1941. год.
            Ч А Ч А К

 Према достављеном Упуту команданта четничких одреда југословенске 
војске од 21. о. месеца а у циљу извршења опште мобилизације Четничких одреда

Н А Р Е Ђ У Ј Е М

1. Да се по свим селима и засеоцима одмах по пријему овог наређења изврши 
општа мобилизација свих обвезника (наших присталица и симпатизера) у 
колико то до сада није извршено.

 Том приликом командант ће одмах увести све обвезнике у спискове по 
форми ручних прозивника са рубрикама: ред. бр., чин и звање у војсци, 
презиме и име са почетним словог очевог имена, година старости, одакле 
је, (село, срез, округ), распоређене дужности и у којој чети и примедба. 
Примедба да буде што шира због уношења евентуалних промена.

2. Командант ће том приликом све обвезнике поделити на три категорије по 
годинама старости и способностима. Према томе формирати три чете.

 У прву чету људство од 50 до 60 година, у другу чету људство од 40 до 50 
година, док у трећу чету људство од 18 до 40 година.

 За сваку чету одредити командира и воднике из редова активних [и] 
резервних официра а у недостатку истих одредити и подофицире.

 Формирање чета да се изврши према приликама али свакако приближно 
нашој ратној формацији (пешадија) како би у моменту опште акције или 
пријема оружја ове чете могле нормално дејствовати.

3. Да се из треће чете издвоје за КРСТАРЕЋИ ОДРЕД по 20 људи из села: 
Парменац, Придворица, Бељина, Риђаге, Паковраће и Међувршје, са оружјем 
и осталом спремом. Ове људе под командом најстаријег одмах упутити 
командиру КРСТАРЕЋЕГ ОДРЕДА – Радомиру Шутићу – Паковраће.
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4. Командир Крстарећег одреда одмах по доласку људства формираће 
КРСТАРЕЋИ ОДРЕД са задатком да крстари кроз горе наведена села и 
њихову непосредну околину у циљу обезбеђења истих било од пљачкаша, 
бандита и свих осталих који би намеравали да врше насиља, пљачке, 
разбојства, отимали оружје, храну, водили собом људе и томе слично. На 
даље, где год ови крстарећи одреди наиђу на људе и групе љотићеве требају 
се и морају најгрубљим начином борбе распршити и разбити.

5. Пошто ће у трећој чети остати довољан број људи било са оружјем или без 
овог, то ће ови служити за смену људства крстарећег одреда. Смену вршити 
сваких 5 - 10 дана, према нахођењу командира овог одреда да би људство 
могло свршавати своје домаће послове. Ово људство пуштати кући на 
о(д)суство писменим дозволама и враћати их на исту дужност тек онда кад 
се ови људи из треће чете изређају у крстарећем одреду.

6. Како ће бројно стање људства 3 чете бити највероватније најјаче, командир 
ове чете ће строго водити рачуна да исто буде што боље наоружано и 
опремљено, не само због учешћа у акцији крстарећег одреда, већ и иначе 
да буде у сваком моменту спремно и у простој приправности за остале 
евентуалије.

7. Људство треће чете у колико буде располагало са оружјем нека буде 
снадбевено са вилама, секирама, будацима или најпогоднијим алатом ради 
стављања препрека и томе слично.

8. Људство друге чете намењено је искључиво за рушење и стварање препрека 
у даном моменту. Командир ће на ово обратити пажњу и упознати људе са 
својим дужностима.

9. Људство прве чете намењено је за безбедност свога села. Међутим сада 
у овим моментима командант ће за општу унутрашњу безбедност села 
користити људство друге и треће чете, тј. оно људство из треће чете које се 
налази у селу. 

10. Обезбеђивање села вршиће се на по 24 часа, како би село увек било 
обезбеђено а људство одморно и омогућено да се посвети својим приватним 
пословима.

11. О извршењу предњег наређења ОДМАХ МИ ПОДНЕТИ ПИСМЕН 
ИЗВЕШТАЈ, као и доставите ми бројно стање о четама и поименични списак 
одређених командира.

Достављено: Командант Југословенских трупа 
Свима к-тима батаљона за Чачак и околину
по селима Богдан Марјановић98, с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, б.б.)

БР. 150, ЗБОРАШИ О СЛУЧАЈУ ВОЈКА ЧВРКИЋА, 24. СЕПТЕМБАР 1941.

 НАРОДНИ ПОКРЕТ 
           “ ЗБОР “
ГЛАВНО ТАЈНИШТВО
        ОТСЕК “С“
         БЕОГРАД
Пов. бр. 188
24-XI-1941.год.

О случају Војке Чвркића
извештава.

Поштовани господине,

Крајем месеца септембра или почетком октобра г. Милош Иванић, 
инспектор Министарства правде, који се сада налази у Бачевини, срез тамнићски, 
који је био неколико година Претседник Окружног суда у Чачку, дошао је у Београд 
са неколико сељака из најближе околине Војке Чвркића с намером да посети 
Претседника Министарског савета г. Недића и да саопшти следеће:

Одмах после доласка г. Милана Недића за Претседника српске Владе и после 
покушаја преговора са пуковником Дражом Михајловићем, Војислав Чвркић који 
је активно сарађивао с групом Д. Михајловића, са знањем и договором неких 
водећих личности из Београда покушао је да ликвидира Дражу Михајловића, затим 
да узме команду његових одреда и да се сепаратно од г. Милана Недића тобоже 
споразуми са Немцима.

Да би ликвидирао Дражу Михајловића он је најмио активног наредника 
Поповића, великог пријатеља фамилији Чвркић (који је вероватно познат немачкој 
полицији) послао га у Равну Гору у штаб Драже Михајловића да изврши убиство 
истога. Од најближе околице пуковника Драже Михајловића откривена је намера 
Војке Чвркића и поменути наредник Поповић био је стављен пред преки суд који 
га осудио на смрт стрељањем. Пред само извршење стрељања наредник Поповић је 
изјавио да га [је] послао Војка Чвркић с тим да убије Дражу Михајловића.99

Све се ово одигравало у време када су вођени преговори између званичних 
претставника Београда и Драже Михајловића, за које је време Војко Чвркић, 
заједно са својом женом чистокрвном Јеврејком живео у Чачку, кријући се од 
немачких војних власти, пошто су Немци у месецу августу спалили његову кућу 
и кућу његових синоваца: Гвоздена Чвркића100, земљорадника и Срећка Чвркића, 
бившег секретара Народне скупштине из Рошаца, срез љубићски, јер су исти имали 
оружани сукоб са немачким војницима. То се догађало у току месеца августа.

Пошто Војка Чвркић није успео у организовању убиства на Д. Михајловића, 
Дража Михајловић је саставио неколико тројки од својих људи и ставио им је у 
задатак да убију Војка Чвркића. Због тога Војко Чвркић није имао другог излаза 

98 Марјановић Богдан, капетан I класе, рођен 17. августа 1897. у Сарајеву. За време устанка 
четнички командант места у Чачку. Ухапшен од стране Немаца и одведен у Бањички 
логор 22. јануара 1943. године, где је и стрељан од стране СС-а 25. маја 1943. године (ИАЧ, 
Картотека Бањичког логора, БЛ 10577/V)

99 Наредник Миленко Поповић је стрељан 28. августа 1941. године на Равној Гори (Г. Давидовић, 
М. Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја равногораца чачанског краја,  књига 1, 
Чачак-Горњи Милановац-Краљево, 2002, стр. 149)

100 Гвозден Чвркић је организовао четничку чету у Рошцима. Немци  су његову кућу спалили 
на Преображење, 19. августа 1941. године (Г. Давидовић, М.Тимотијевић, Затамњена 
прошлост. Историја равногораца чачанског краја,  књига 1, Чачак-Горњи Милановац-
Краљево, 2002, стр. 135).
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него да се прикључи комунистичкој акцији, јер су комунисти заједно са Дражом 
Михајловићем држали Чачак, дочим Уж. Пожегу државо Д.Михајловић, а Ужице 
су држали комунисти. Према томе Чвркић је био принуђен да се придружи 
комунистичкој акцији јер је био гоњен од разних људи.

Целу ову ствар крајем месеца септембра или почетком октобра хтео је лично 
са неколико сељака г. Милош Иванић, инспектор Министарства правде, доставити 
Претседнику Министарског савета са којом намером и дошао у Београд. Међутим 
стицањем околности за то није било могућности. Поменути г. М. Иванић као 
дугогодишњи претседник Окружног суда у Чачку одлично је познавао тамошње 
прилике па је до танчине био упућен у случај Војке Чвркића. Г. Милош Иванић 
може ову ствар и лично посведочити; он се сад налази у Бачини, срез тамнићски.

Да је овај случај са Војком Чвркићем апсолутно тачан тј. одговара истини то 
је да је он претходно одржавао везе са Д. Михајловићем, а касније покушао да истога 
убије, те пошто није успео у томе да је пребегао комунистима, могу да посведочи 
виша лица која су била присутна свим тим догађајима који су се одиграли у Чачку 
и околини, као и сама та околност да Чвркић са целом својом фамилијом која врло 
богата, који је имао у том крају много “присталица” те је логично да је дошао на 
замисао да постане један од лидера.

Исто тако тачност и истинитост горњих навода може да потрефи саслушањем 
двојице сељака који су непозвани дошли у нашу канцеларију, изјавивши да су 
избегли из одреда Д. Михајловића, од којих је један био чак и ордонанс једног од 
команданата Дражиног одреда, - а које саслушање у прилогу достављамо.

Слободни смо напоменути поштовани господине, да су ови сељаци дали 
изјаву сами, непозвани и то у суботу 22 о.м., дакле непосредно иза дана 21 о.м. 
када је случај Војке Чвркића публикован у дневном листу “Обнова“. У целој својој 
изјави сељаци су настојали да оправдају случај В. Чвркића, те постоји сумња да су 
намерно од њега послати. Али поред свега тога изјава ових сељака је поражавајућа 
за Војку Чвркића и мање више идентична са изјавом поменутога г. Милоша 
Иванића, инспектора Министарства правде. 

Моралну и кривичну одговорност В. Чвркића може да поткрепи и тај 
случај да су његови два синовца и то: Гвозден, земљорадник и Срећко Чвркић, 
бивши секретар Народне скупштине, још и сада у одреду Драже Михајловића 
који оперише у околини Белановице код Гор. Милановца а који је одред дошао до 
Ужичке Пожеге. Поменути Гвозден Чвркић и Срећко Чвркић ступили су у редове 
Драже Михајловића непосредно после спаљивања њихове куће од стране немачких 
војних власти. Истинитост овог навода може да се види из изјаве поменутих 
двојице сељака, а коју су одјаву они својеручно потписали.

Моралну и кривичну одговорност може да поткрепи и та околност да је 
његова жена чистокрвна Јеврејка, која се сад налази код Чвркића кући у Рошцима, 
срез љубићски; затим да је Воја Чвркић још од пре нашег слома познат као изразити 
претставник политичког аморализма, који је прескакао из партије у партију и није 
бирао сретства да задовољи своје личне интересе и амбиције.

Сад је покушао да својим доласком у Београд отклони своју одговорност, 
међутим благовремено лишен [је] слободе. Он ће покушати вероватно да своје 
отсуство из Београда, а које време је провео међу партизанским одредима, правда 
тим да је био у Д. Милановцу код својих пријатеља који ће му чак можда за то дати и 
уверење. Међутим ми поуздано знамо да су та лица на која ће се он позвати његови 
најинтимнији пријатељи, рођаци и политички кортеши. Врло вероватно да ће се 
позвати на бившег начелника среза у Д. Милановцу и на једног лекара. Међутим 

тачно смо извештени да је поменути начелник среза његов кум, као и лекар на кога 
би се он евентуално могао позвати за сведочанство да је тобоже време које провео 
у шуми, провео у Д. Милановцу.

Предње се доставља на знање и најхитнији надлежни поступак.

ГОСПОДИНУ 
НАСЕМШТАЈНУ Главни тајник,
С.С. Штурмбанфиреру за Зоран П. Вуковић
Гестапо – Београд

 У прилогу се доставља:
Саслушање Ђурђа Богосављевића
и Драгољуба Симеуновића.зем.
(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.53)

Поверљиво

Крајем септембра или почетком октобра Милош Иванић, инспектор 
Министарства правде, сада у Бачини ср. Тамнићски, који је био неколико година 
претседник окружног суда у Чачку, из разговора с неким сељацима и пријатељима 
Г. Војка Чвркића могао је закључити следеће:

Одмах после доласка г. Милана Недића за претседника Владе и после покушаја 
Драже Михаиловића да се споразуме с претседником Владе, иза леђа претседника 
Владе покушавао је споразумевање г. Милан Аћимовић, Министар унутрашњих 
послова. Кад му ти преговори нису успели, он се споразумео с г. Чвркићем у овоме: 
Чвркић ће наћи могућности да смакне Дражу, па да се сам прогласи командантом 
тих одреда. Затим ће се (Чвркић) као командант споразумети с г. Аћимовићем с 
тим да уђе и Чвркић у владу Милана Аћимовића.

Чвркић је послао на Равну Гору једнога свога човека, да смакне Дражу. 
Дража сазна о томе и ухвати тога најмљеног убицу који је на испити. у Дражином 
штабу признао, да је дошао, по наговору Чвркићеву, да убије Дражу.

После овога Дража је послао своје људе, да убију Чвркића. Чвркић је ускоро 
по том ишчезао, тако да ни његови пријатељи нису знали, да ли је избегао или 
погинуо.

Тек шест недеља после оних догађаја опет се сазнаје о Чвркићу и његовом 
споразуму с партизанима.
(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.54)

БР. 151, ПИСМО БОГДАНА МАРЈАНОВИЋА ЈОВАНУ БОЈОВИЋУ ДА 
ПОДЕЛИ ЈЕЛИЧКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД НА ДВЕ ДЕЛА И БУДЕ СПРЕМАН 

ЗА ПОКРЕТ ЗБОГ СИТУАЦИЈЕ У УЖИЦУ, 26. СЕПТЕМБАР 1941.

Чачак 26.IX.41. г.
Господине Бојовићу!

Поручник г. Ристовић стигао је и саопштио ми је Вашу одлуку, односно 
поруку.

Јучер је ситуација у Ужицама врло неповољна. Наиме, партизани су према 
неким још непровереним податцима преузели у своје руке Ужице и тиме ставили 
наше тамошње одреде у врло неповољну ситуацију, због чега је и од мене синоћ 
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затражена помоћ. Пошто ја сумњам у све то, послао сам ноћас са мотоциклом 
Ристовића на Сувобор да ово провери. Он се мора вратити до 12 часова, а дотле ја 
морам овде још да извршим неке детаље око издавање наређења за покрет наших 
јединица из околних села.

Из тог разлога ја нисам у могућности да дођем до Вас лично.
Према садашњој ситуацији предузмите следеће мере:

1. -  Свој одред поделите на два дела. Један да пође са Вама у датом моменту 
према Ужицама уколико ја добијем директиве и маршруту за ово.

2. -  Други део одреда оставите на Јелици под командом поузданог официра са 
задатком да обезбеђује Чачак.

3. -  Одред који буде одређен да пође са Вама, нека буде што боље опремљен и 
наоружан, како би могао издржати усиљени марш и евентуално примити 
борбу, пошто моје чете неће бити бог зна како опремљене.

4. -  Према поузданим податцима, један део Немаца евакуише се из Чачка, али 
ипак знатнији део остаје, па према томе још нема изгледа на нашу акцију у 
погледу преузимања вароши, нити пак какве опасности по партизане, т.ј. да 
би они могли да упадну у варош. 

5. -  Онај знак који Вам је синоћ послат по поднареднику са коњем, важи данас 
до подне. Нови знак добићете поновно по истом куриру који ће Вам донети 
евентуално наређење за покрет према Ужицама /самном/ или у сваком 
случају упуства за даљи рад, уколико ситуација у Ужицама и овде остане 
непромењена.
Свакако управљаћемо се према директивама које добијемо са Златибора.
Молим вас одмах по пријему овог наређења извршите поделу одреда и 

будите са истим у приправности, како би по пријему наређења могли одмах да 
уђете у мој састав код с. Парменца јер тамо ћемо се састати.
Примите мој братски српски поздрав    
 ваш капетан
 [Богдан Марјановић]
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/32 )

БР. 152, КОМАНДАНТ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЗА СРЕЗ ЉУБИЋКИ 
ПОРУЧНИК ПРЕДРАГ РАКОВИЋ ИЗВЕШТАВА КАПЕТАНА 

МАРЈАНОВИЋА О ЗАУЗИМАЊУ ПОЛОЖАЈА ПРЕД НАПАД НА ЧАЧАК, 
КРАЈ СЕПТЕМБРА 1941.

Ко пише: К-т чет. Одреда за срез љубићски пор. Раковић
Коме: Команданту Чачка

Г. Капетане

Немогуће ми је да данас дођем у Чачак јер вршим општу моблизацију 
у нек[олико] општина и примам људство [....].101 Данас сам добио наређење од г. 
пук. Михаиловића и наредио ми је да ухватим везу са пор. Бојовићем и [...] да 
се примакнем Чачку. Послао сам [...] курира Бојовићу, а наоружано људ[ство], 
чим падне мрак примакн[ућу] Чачку уз Мораву далеко од људ[...]око 3 км. За 
наоружаним људством које броји око 150 пушака наступиће велико бројно стање 

људс[тва] наоружано са секирама, нешто даље од Чачка. Већ сам извештен да су 
комунисти у непосредној близини Чачка са љубићске стране. Покушаћу да се 
поставим на десно крило њихово и да прегазим Мораву код купалишта у погодном 
моменту. 

Ако знате известите ме о моменту напуштања Чачка од стране Немаца.
 Командат
 Пор. Раковић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бб)

БР. 153, ПОРУЧНИК ЗВОНИМИР ВУЧКОВИЋ ПРЕДЛАЖЕ
КАПЕТАНУ МАРЈАНОВИЋУ ДА СЕ ПРЕГОВОРИМА НЕМЦИМА

У ЧАЧКУ ПОНУДИ ПРЕДАЈА, 30. СЕПТЕМБАР 1941.

КАПЕТАНУ Г. БОГ. МАРЈАНОВИЋУ

По наређењу команданта четничких одреда Југословенске војске, потребно 
је, да се састанем са Вама ван вароши (на ушћу атеничке реке у Мораву) данас 30 
ом. у 12 часова по српском времену. 

Међутим како сам сазнао долазећи у близину Чачку Вама ће излаз из вароши 
бити скоро немогућ, па Вам зато писмено достављам командантово наређење:

Преко подесног лица ступите у везу са немачким командантом места 
и саопштите му да је варош опкољена са око 8000 /осам хиљада/ комуниста 
који су решени да без обзира на јачину одбране упадну у варош и немилосрдно 
измасакрирају све до последњег немачког војника.

Наши људи (четници са Равне Горе) успели су да се укључе у појас који 
опкољава варош и да поседну закључно са обе стране друм Чачак-Милановац.

Вољни су храбрим немачким војницима гарантовати животе и извући из 
смртне опасности на сигурно место као што су то већ учинили са посадом Горњег 
Милановца која се налазила у сличном положају.

Услов под којим би наши људи поступили овако јесте тај да Немци сво 
оружје предају нама, како би тако ојачани били у стању одржати ред и спречити 
анархију коју комунисти спремају.

Молим Вас, да учините све што до Вас стоји да би овој намери успели, јер 
је вероватноћа велика пошто смо сличним гестом успели у Милановцу да Немце 
уверимо у тачност наших тврђења и пошто су они увиђајући бескорисност борбе 
пристали да капитулирају.

Молим Вас да ме одмах по доносиоцу овога писма известите
1. Да ли сте у могућности доћи на место састанка; 2. До кога времена, у 

случају да не успете у овом првом, можете известити о резултату преговора са 
немачким командантом.

Врло је важно да преговоре одмах започнете, јер сумњам да су комунисти 
вољни одложити напад до прекосутра.

У случају да Немци пристану Ви ћете одмах доћи до команданта Заблаћског 
одреда који се налази на положају, где ћемо уговорити начин на који би било 
најзгодније извршити предају. Настојте да са Вама пође и неки од немачких 
старешина, којему ћете живот гарантовати потребним таоцима.

У прилогу Вам достављам моју легитимацију и легитимацију г. Ерића 
Момчила којега лично познајете.101 У наставку документа обележени оштећени делови.
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За преговоре са немачким командантом најподеснији Вам је њихов садашњи 
тумач.

30.IX.1941. године Поручник
7 час. Звонимир Вучковић102 с.р.
 Присутни:
 кап. II кл. Драг. С[...]
 кап. II кл. Конст. Вучковић
 кап. II кл. Жив. М. Вучковић
 поручник Радиша М. Чековић
 поручник Мом. Ж. Ерић

P.S. Очекујте евентуалан позив на састанак са капетаном г. Дероком.
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф- I, рег. бр. 21)

БР.154, ПРОГЛАС ПУКОВНИКА МИХАИЛОВИЋА ПОВОДОМ 
ОСЛОБОЂЕЊА ЧАЧКА, 1. ОКТОБАР 1941.

Ч А Ч А Н И !

Ми никада нисмо могли да верујемо да ће нас Немци напасти, и зато су нас и 
затекли неспремне. Сада наш народ сноси тешке последице своје наивности.

Кад је дошло до наше несреће известан број нас склонили смо се с оружјем у 
шуме и планине, да би до краја остали верни датој заклетви. Реч је у поштена човека 
тврђа од камена, поштен човек може да да реч само једанпут, а кривоклетник се 
куне сваки час.

Око мене су људи којима је до образа и слободе стало више него до живота. 
Погледајте добро у своју душу, ви војни обвезници, ви који сте положили Војничку 
заклетву. Питајте се, јесте ли јој остали верни?

Нисам још имао намеру да силазим из горских висина. Али ваш лелек 
стигао је до мене.

Из вароши, поседнутих од непријатеља, чује се ропац стрељаних и 
обешених, чује се плач и врисак силованих жена, чује се запомагање невине дечице. 
Непријатељ је успео да уклони наше власти, али није успео да успостави своје, јер 
сам не поштује ред, јер сам не зна за правду и не зна за поштење. 

Створена је анархија.
Ово стање више није могло да се трпи.1. октобра у 7,45 час. наши борци 

донели су вам опет слободу, мир и безбедност.
Још све муке нису преброђене, још ће требати много истрајности, храбрости 

и напрезања. Али гледајте ведро и издигнута чела у будућност – правда је на нашој 
страни, а Бог је праведан.

Правда мора да победи! А победићемо ако будемо разумни и сложни.
САМО СЛОГА СРБИНА СПАСАВА!    
 Д Р А Ж А
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1293)

БР. 155, ПРОГЛАС ЈЕЛИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА
ПОВОДОМ ОСЛОБОЂЕЊА ЧАЧКА, 1. ОКТОБАР 1941.

СРПСКОМ НАРОДУ

По наређењу Команданта Југословенске војске – Ђенералштаба пуковника 
Г. Драже Михаиловића, овлашћеног од наше владе, која се привремено налази у 
избеглиштву код наших савезника Енглеза, извршена је мобилизација свих четника 
и свих поштених и честитих Срба чија је жеља да сперу набачену љагу на српски 
народ у скорој прошлости. Одзив за мобилизацију био је неочекиван. Драгачевци 
су и овом приликом као и раније у својој прошлости показали да су прво Срби, а 
као такви за своју Српску слободу и независност неустрашиви.

Јелички четнички одред, после опседања града Чачка од неколико дана и 
борбе, дана 1. октобра 1941. године у 6 и по часова УМАРШИРАО ЈЕ СА СВИХ 
СТРАНА У ГРАД ЧАЧАК. Наши непријатељи повукли су се ка Краљеву и ако 
бројно и оружјем већи, јер нису могли да одоле налету четника. Кукаста аждаја, 
која је подигла своју шију, разјапила чељусти да својим крвавим зубима здроби 
Српски народ добила је први ударац.

ЧЕСТИТИ СРБИ!

БУДИМО ПОНОСНИ ОВИМ УСПЕХОМ ЈЕР НЕМА ВИШЕ ДА СЕ НАД 
ГРАДОМ ЧАЧКОМ ВИЈЕ ЗАСТАВА СА КУКАСТИМ КРСТОМ И КУКАВИЦОМ 
НАД ЊОМ, ВЕЋ СЕ ВИЈЕ СРПСКИ БАРЈАК ОСЛОБОДИЛАЧКИХ ЧЕТНИЧКИХ 
ОДРЕДА СА СРПСКОМ КРУНОМ И ДВОГЛАВИМ БЕЛИМ ОРЛОМ НАД ЊОМ!

У борби око освајања и одузимања Града Чачка погинуло је осам а рањено 
девет Српских четника. Проливена је Српска крв, пали су као жртве четници 
синови честитих Српских домова којима је слобода Отаџбине изнад свега.

СЛАВА ИМ И ХВАЛА!

ЈЕЛИЧКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД КАО САСТАВНИ ДЕО ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
ВОЈСКЕ ПРОДУЖУЈЕ ОВУ БОРБУ ПРОТИВ НЕПРИЈАТЕЉА ДО КОНАЧНЕ 
ПОБЕДЕ И ЗАТО ПОЗИВА СВЕ ЧЕСТИТЕ СРБЕ ДА АКЦИЈУ СРПСКИХ 
ЧЕТНИКА НЕШТЕДИМИЦЕ ПОМОГНУ А СВАКА ЧЕСТИТА СРПСКА КУЋА 
ИМАЋЕ ПУНУ ЗАШТИТУ ЧЕТНИЧКЕ ОРУЖАНЕ СИЛЕ, ПА БИЛО ДА ЈОЈ 
МАКАР С КОЈЕ СТРАНЕ ПРЕТИ ОПАСНОСТ.

По заузимању Града Чачка образован је у Чачку команда места и преки 
суд, који су једино надлежни да издају расписе и наредбе. Сви остали расписи и 
наредбе издати од других не могу се примењивати према четницима и четничким 
домовима као и према свима честитим Србима.

СА ВЕРОМ У БОГА, ЗА КРАЉА, ОТАЏБИНУ, ЧАСТ И СЛОБОДУ 
ПОЗИВАЈУ ВАС ЧЕТНИЦИ У ДАЉУ БОРБУ ДО КОНАЧНЕ ПОБЕДЕ.

ИЗ ШТАБА ЈЕЛИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ 
ДАНА 1. ОКТОБРА 1941. ГОДИНЕ – НА ПОЛОЖАЈУ
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр.2)

102 Овај докуменат је локална комунистичка историографија и публицистика дуги низ година 
користила као наводни доказ прве сарадње четника са Немцима, занемарујући чињеницу да 
је исти метод примењен и приликом ослобађања Горњег Милановца, неколико дана раније.
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БР. 156, ПРОКЛАМАЦИЈА КРАЉА ПЕТРА ИЗ ЛОНДОНА,1. ОКТОБАР 1941.

ДРАГИ МОЈ НАРОДЕ!

Синови великих отаца у борби за час, славу и величину драге нам Отаџбине 
Југославије које данас називају робљем пред лицем гнусног непријатеља! Знам да 
данас живите код својих домова пуни бола и туге за изгубљеном Отаџбином, па 
Вас због тога позивам да се сврстате друг уз друга, веран један другом, као браћа 
у борби против вековног угњетача и непријатеља целог Словенства. Ви нисте 
побеђени јер борбе нигде и не водисте, а зато су криви они који вас издадоше, а 
којима ћу ја – Ваш Владар ускоро судити.

Куцнуо је час наше слободе, храбри моји јунаци. Куцнуће час кад ће те 
спрати образ свој и својих славних предака, које историје и свога славног народа, 
пред лицем целог света.

ВАШ ВЛАДАР ЗА КОГА ПОЛОЖИСТЕ ЧАСНУ ЗАКЛЕТВУ ПОЗИВА ВАС 
ПРЕКО СВОЈИХ ВЕЛИКИХ БОРАЦА, КОЈИ СЕ НИСУ СРАМНО ПРОДАЛИ И 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У НАШИМ ШУМАМА: НА ОРУЖЈЕ!

У борби кидајте ланце ропства док Вас нису још јаче стегли, јер у својој 
будућности само ће имати право на живот онај који буде у овој борби жртвовао све.

Наша мајка, мајка свих Словена – Русија води борбу против нашег вековног 
непријатеља борећи се заједно са великим енглеским и америчким народом за спас 
човечанства и наше слободе.

НАРОДЕ МОЈ!

СВРСТАЈ СЕ У РЕДОВЕ ПО СЕЛИМА И ГРАДОВИМА ПОД ВОЂСТВОМ 
МОЈИХ НАЈБОЉИХ, НАЈХРАБРИЈИХ И НАЈЧЕСТИТИЈИХ ЉУДИ, КОЈИ СУ 
САМНОМ ПРЕКО СВОЈИХ КОМАНДАНАТА У ВЕЗИ.

У ваше редове треба да се пријаве сви способни за борбу од 17 до 60 година 
старости.

СВЕ ОНЕ ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ОД СВОЈИХ КУЋА БУДУ ОДВЕДЕНИ ИЛИ 
БУДУ ДРАГОВОЉНО ОТИШЛИ У НЕПРИЈАТЕЉСКИ ЛОГОР, КАО ШТО ЈЕ БИО 
СЛУЧАЈ СА ИЗВЕСНИМ БРОЈЕМ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА, СМАТРАЋУ 
ИЗДАЈНИЦИМА ОТАЏБИНЕ.

Ја сам престо примио у доба ране младости, а за све време мог малолетства 
вршљали су људи по овој земљи који су у срце забадали нож и мени и вама. У 
последњем тренутку ослободисмо се злотвора, али падосмо за кратко време у 
ропство које су нам они припремили.

У новоослобођеној Отаџбини хоћу људе часне, који ће своју вредност и част 
доказати ДАНАС, САДА И ОДМАХ БОРБОМ ЗА СЛОБОДУ.

Моја наређења, као и оружје, муницију и остале потребе за борбу добићете 
авионима.

НА ОРУЖЈЕ!

СИНОВИ ВЕЛИКИХ ОТАЦА, НА ОРУЖЈЕ ЗА СЛОБОДУ, СА ВЕРОМ 
У БОГА, ЗА ЧАСТ И СЛОБОДУ А УЗ ПОМОЋ НАШИХ САВЕЗНИКА РУСА, 
ЕНГЛЕЗА И АМЕРИКАНАЦА.

У БОРБУ ПРОТИВ ЗАЈЕДНИЧКОГ НЕПРИЈАТЕЉА!

1. октобар 1941. год.
 Лондон Петар II, с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бб)

БР. 157, НЕМАЧКИ ЛЕТАК УПУЋЕН СТАНОВНИШТВУ ЧАЧКА НАКОН 
ПОВЛАЧЕЊА НЕМАЦА, ПОЧЕТАК ОКТОБРА 1941.

ЧАЧАНИ
Ваш град наше трупе су напустиле зато што нисте показали добру вољу у 

борби са комунистичким бандама. На вашој кожи сте осетили сву бруталност и 
крволочност плаћеника црвене – пропале Москве и јеврејског Лондона.

Видели сте како изгледа једна мала казнена експедиција наших штука над 
вашим градом. Но, то није ништа према оном што ће вас све без разлике, ко је крив 
ко је прав, ових дана постићи.

Опстанак вашег града и ваших живота решите ви.
Два су начина за то:

1) Да сами ликвидирате комунистичке банде како знате и умете.
 или
2) Да комунистичке разбојнике осујетите у намери да из вашег града пуцају на 

било ког од људства Немачке казнене експедиције.
Ако од овог двоје ништа не учините, пропаст вашег града, ваших породица 

и вашу, припишите себи и вашим изродима који вам то приређују ради профита 
јеврејско-масонско-комунистичког и ради пропалог словенског крволока Јосифа 
Висарионовича Џугашвиља Стаљина који је побегао из Москве на границу Персије.

Немачка оружана сила ових дана ће успоставити ред и мир у западној Србији 
и вашем граду. Како ће она то учинити најбоље ће вам рећи: Шабац, Ваљево, цела 
Мачва, Витковац, Витановац, Жича, Рибница и остала места куда су прошле трупе 
експедиције Немачке оружане силе.
(НМЧ, несигнирана копија летка)

БР. 158, ОБЈАВА ГРАЂАНСТВУ ЧАЧКА ДА ЈЕ ОБРАЗОВАНА
КОМАНДА МЕСТА, 2. ОКТОБАР 1941.

НА ЗНАЊЕ
Образована је Команда места Чачак. Команда се налази привремено у згради 

Градског поглаварства.
Нико нема право да лишава слободе без писменог одобрења Команде места, изу-

зев за кривична дела утврђена на лицу места од стране патрола Одреда команде места.
Сва она лица која не припадају ни једној борачкој јединици Југословенске 

војске или Партизанских одреда, а имају код себе оружја, имају да га предају у 
Команди места данас до мрака. 

Забрањујем самовољно луњање наоружаних лица кроз варош.
У Команди места заседаће Преки суд и сви случајеви самовоље биће 

истребљени из корена. Скрећем свакоме пажњу да је ратно стање и да нећу жалити 
да применим строге одредбе Војно-кривичног закона.

2. октобра 1941. КОМАНДА МЕСТА 
Чачак капетан Богдан Марјановић 
 Миленко Никшић103

(ИАЧ, НОБ, Ф-I, рег. бр. 28а)

103 Никшић Миленко, трговац, рођен 1897. у Милићевцима, живео у Љубићу. Члан КПЈ, у 
октобру и новембру 1941. године командант партизанске Команде места у Чачку. Извршио 
самоубиство у Милићевцима 7. децембра 1941. године.
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БР. 159, ЈЕЛИЧКИ ОДРЕД ДОСТАВЉА ЧЕТНИЧКОМ ШТАБУ ОБЈАШЊЕЊЕ 
ДА НЕМА НИКАКАВ СПОРАЗУМ СА ПАРТИЗАНИМА У ВЕЗИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИСХРАНЕ, 2. ОКТОБАР 1941.

 ШТАБ 
ЈЕЛИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА ЈУГ. ВОЈСКЕ
 ГРАБ

 Бр. служб. 1941.г.

Четничком Штабу Југословенске војске
       Доња Краварица

У вези Вашег писма извештавам Вас да ми између партизана немамо никакве 
везе о заједничкој исхрани, нити је ма шта овом Штабу познато о овом споразуму. 
Искључиво нама је заједнички циљ – БОРБА ПРОТИВУ НЕМАЦА.

Ако постоји ма какав споразум о исхрани људства овај Штаб пита: Кога је 
закључио и да ли постоји писмени докуменат. Ако постоји доставити га овом Штабу.

Што се тиче нашега одређенога одбора има храну прикупљати само од 
четничких породица.

Доносиоц овога писма отишао је у Чачак да купи пресу и ако је нађе донеће је.
Што се тиче ордонанса-коњаника додељеног том штабу није ми име познато. Ако 

се односи на Мита Василића отишао је у Чачак са чезом и свакако данас ће стићи кући.

2. октобра 1941. г. За команданта Јел. чет. одреда Југ. војске
Положај Средоје Бркић104 с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бб)

БР. 160, КОМАНДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ИЗВЕШТАВА О ХАПШЕЊУ 
ВОЗОВОЂЕ ОД СТРАНЕ ПАРТИЗАНА, 2. ОКТОБАР 1941.

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ДИРЕКЦИЈА САРАЈЕВО
Команда станице Чачак
Бр. 1
2. октобра 1941. год.

Моли за хитно ислеђење,
утврђивање кривице, у
противном да се пусти
на слободу возовођа
Радишић Александар
     Команданту места, Чачак

Данас, 2. октобра 1941. г. од стране партизана ухапшен је возовођа Радишић 
Александар. Заступник г. шефа станице и особље тврде да је именовани био врло 
добар службеник и исправан. Има 21 годину службе и има троје деце.

Молим да се што хитније утврди да ли именовани има какве кривице, у 
противном да се пусти на слободу, јер је возно особље потребно.

       Командант станице
        мајор
       Мил. Т. Мојсиловић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/104)

БР. 161, СТРАЖАРИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОМАНДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 
СТАНИЦЕ, 2. ОКТОБАР 1941.

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ДИРЕКЦИЈА САРАЈЕВО
Команда станице Чачак
Бр. 2
2. октобра 1941. год.

Молим да се одреди
стража јачине од 
једне десетине

     Команданту места, Чачак

Молим да се за обезбеђење жел. станице и постројења упути стража јачине 
од једне десетине са командиром страже, да би се одмах поставиле страже.

Располажемо са два стражара.
 Командант станице
 Мил. Т. Мојсиловић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/84)

БР. 162, НАРЕДБА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМАНДЕ МЕСТА У ЧАЧКУ,
3. ОКТОБАР 1941.

НАРЕДБА
КОМАНДЕ МЕСТА

1) Наређује се поштовање личне и имовинске безбедности у смислу постојећих 
закона. Лица која противно поступе биће сместа ухапшена и предата преком 
суду ради суђења по кратком поступку.

2) Нико не може бити лишен слободе нити разоружан без писменог налога 
Команде места. Команда места ће наређивати како хапшења тако и конфискацију 
имовине.

 На основу потернице издате за појединим лицима која су пријављена ради 
службе непријатељским окупаторским властима пронађено лице биће одмах од 
надлежних органа лишено слободе и спроведено Команди места односно суду 
који је за та дела одређен.

3) Позивају се сопственици радњи да исте још у току дана отворе и продуже 
нормалан рад.

 Новчани оптицај остаје као и до сада до даљег наређења.

104  Средоје Бркић, сенатор и првак земљорадника у Драгачеву, знатно је утицао на опредељење 
Драгачеваца према равногорском покрету. Политичку каријеру је започео као комуниста 
и био је један од делегата на Вуковарском конгресу 1920. године, али је касније приступио 
Савезу земљорадника, у оквиру кога је направио политичку каријеру. Настрадао 1945. 
године као припадник ЈВуО.
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4) Наређује се грађанству да сваки своје двориште, као и улице испред свога стана 
и радње одмах очисте, у колико то сами не могу помоћи ће радне партије које је 
формирала Партизанска партија.

5) Слобода кретања у вароши до даљег наређења биће од 5 часова ујутро до 21 
часова увече.

 Радње могу бити отворене пре подне од 7 до 12 часова а по подне од 15 до 19 
часова.

 Кафане и крчме могу бити отворене од 5 до 20.30 часова.
 Хотели и преноћишта у свако доба дана и ноћи.
6) Полицијску службу у граду вршиће стражари при Команди места који ће имати 

службену ознаку.
7) Сваки који ово наређење прекрши биће кажњен по кратком поступку.

3. октобар 1941 КОМАНДА МЕСТА 
Чачак капетан Богдан Марјановић 
 Миленко Никшић

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 29)

БР. 163, ПАРТИЗАНСКА ДОЗВОЛА МИЛУ КОЗОДЕРУ ЗА ПРЕТРЕС 
ПРИВАТНИХ КУЋА, 3. ОКТОБАР 1941.

ДОЗВОЛА

За друга Козодера Мила105 и још пет да се може слободно кретати по вароши 
Чачку и селу Љубићу и да може слободно прелазити преко моста на Морави, као и 
слободан претрес приватних станова.

Моле се страже и патроле да именованоме не чине никакве сметње.

Народно-ослободилачки одред
за округ чачански
„Др. Драгиша Мишовић”

3. октобра 1941. године За Командира 1. чете – друг,
Положај Слоб. Љ. Бјелић

Извршио претрес и нисам нашао ништа – јер је све предо по реверсу који има.

3-X/41 Извршио детаљан претрес, станова и фабрике
Љубић

Зашто може само доле потписати вршити претрес јер овде сам лично ја 
претресао и ништа државно нема.

Народ. ослоб. одред Ком. I чете
за срез љубићски Сек. Кујунџић

4-X-1941. г.
Љубић
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 29а)

БР. 164, ПОТПУКОВНИК ДРАГОСЛАВ ПАВЛОВИЋ ОД КОМАНДЕ МЕСТА 
У ЧАЧКУ ТРАЖИ ОФИЦИРЕ ЗА РАВНУ ГОРУ И УПОЗОРАВА НА ВЕЋУ 

ОДГОВОРНОСТ И ОЗБИЉНОСТ ОФИЦИРА, 5. ОКТОБАР 1941. 

КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ОКО ЧАЧКА И
КОМАНДАНТУ МЕСТА

Ваш извештај примљен. Молим Вас, да ми се неизоставно пронађе и упути 
овамо наш радио телеграфиста АЛЕКСАНДАР ТЕОДОРОВИЋ и то да се упути 
са динамом и потребним материјалом за предају радио телеграма. Лондон већ 
шест дана зове да му се хитно јавимо и никога нема овде да се јави Лондону. Саша 
Теодоровић отишао је санћим да он лично премота динамо, и ево, већ четири 
дана не долази. Има ваљда један динамо у Чачку који би био исправан ако нема 
стручњака да наш оправе, иако зато нема времена. Најзад, Саша је могао да 
дође да пренесе станицу у Г. Милановац где има струје, па да се јави Лондону из 
Милановца, а не да парадира по Чачку или Милановцу. Замерите му строго са моје 
стране и да ми се одмах овамо упути.

Наредника Недељковића одредио сам као курира овог штаба са мотором. 
Наједанпут, сада мајор г. Ђурић га користи, тако да одавде ја немам никакво 
средство за везу.

Ваздухопловног потпоручника – пилота, чијег се имена не сећам, послао 
сам да реквирира аутомобил. Он се, међутим, у станици Брајићима домогао 
моторцикла и наједанпут се створио у Чачку, и јутрос је дошао овде са поручником 
Ристовићем, па када сам га питао где је и шта ради, одговорио ми је да је курир у 
Команди места у Чачку. Још ми је напоменуо да га је задржао мајор г. Ђурић.

Под оваквим условима не може да се командује, нити да ради са позитивним 
резултатима. Борбе се воде код Ваљева, Лазаревца, Пожеге, у Косјерићу, и ја овде 
немам нити ордонансе, нити официре, нити моторна возила за брзу везу. С тога 
молим да ми се оба поменута лица и тај потпоручник и овај наредник Недељковић 
упуте овамо са моторним возилима, ако се пак њима више свиђа да седе у Чачку, 
одузети им моторна возила и са другим лицем, које ће са више разумевања и 
савести да ради.

У Чачку има велики број официра активних и резервних. Упутите ми, 
молим Вас што већи број, али најсавеснијих, најенергичнијих. Издајте им изрично 
наређење, оне који не буду извршили наређење изведите пред преки суд, а оне који 
имају осећаја и патриотског схватања упутите ми хитно овамо. Играмо судбину 
наше Отаџбине, не може сада да се седи под скут жене или да се задовољавају 
ситни прохтеви, већ сваки на посао и свету дужност према Отаџбини.

Поручника Теодоровића, незнам му име, послао сам у реквизицију моторних 
возила, ево већ 10 дана. Чујем да је и он сада запослен тамо негде у Команди места. 
Молим Вас, да ми га хитно упутите. Ви бар тамо у Чачку имате на десетине официра 
и за све могуће и немогуће дужности /за команду места, за сухопутне станице, за 
ојачавање одреда, за нове одреде, за прихватне станице, за курирску службу, за 
транспорт, за експедицију, за пријем материјала итд. итд./ тако да официрима које 
ја одавде шаљем са одређеним задатком, не могу и несмеју бити нигде задржати 
и употребљени. Ако поручник г. Теодоровић не буде хтео да дође било под којим 
изговором, разрешити га дужности тамо и увести га у списак издајника. Такви 
официри нису нам потребни овој земљи. Са ослобођењем двеју вароши није 
ослобођена земља, циљ није постигнут, а ако се тако ради не може се ни постићи.105 Касније је Козодер Миле био један од главних егзекутора у редовима ЈВуО.
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Инжињерског поручника г. [....]106 упутио сам такође за радио материјал, 
а пре њега једног наредника, то [....] још пре 10 дана. Сазнајем да је он тамо 
употребљен за неке послове.

Исто тако сазнао сам да се многи официри пуштају да иду својим кућама до 
даљег наређења, издају им се чак и четничке легитимације. Значи не поступа се по 
Упуту за мобилизацију, који је издат са одговарајућим наређењем још 9. септембра. 
Онда нека се г. г. официри не чуде, нити нашој пропасти до сада, нити нашем 
евентуалном неуспеху, ако се овако буде радило.

Мајора Ђурића, који добро познаје ситуацију овде, молим да лично настане, 
да се напред изнето изврши, као и да се што већи број официра са униформом и 
осталом опремом овамо упути за службу – за задатке.

5. октобра 1941. ЗАСТУПА КОМАНДАНТА
 потпуковник  
 Д. Павловић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/114)

БР. 165, НАРУЧИВАЊЕ ТРАКА СА НАТПИСОМ “ЧЕТНИК” ЗА ЈЕЛИЧКИ 
ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД, 5. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА МЕСТА
Бр. 5
5. октобра 1941. г.
ГУЧА

КОМАНДАНТУ МЕСТА
       ЧАЧАК

Јелички четнички одред наручио је траке са натписом “Четник”. Платно и 
игле за прикачивање плаћене су 1407 динара према признаницама, које је оверио 
Командант места у Чачку. Међутим готове траке из штампарије Славка Поповића и 
Сина подигао је четнички штаб у Чачку, без питања и одобрења Јеличког четничког 
штаба.

Признанице о плаћеном платну, материјалу, које су оверене од стране 
Команданта места у Чачку г. Марјановића предао је организатор Јеличког четничког 
одреда г. Чеда Вујовић брату г. пор. Ристовића, ради ликвидирања ове ствари на тај 
начин што ће Чачански четнички одред израдити 2000 трака са натписом “Четник” 
и доставити нашем одреду.

Како до данас Јелички четнички одред није добио пом. траке то молимо за 
најхитније наређење да се у смислу постигнутог наређења уплаћене траке одмах 
израде и доставе Јеличком Одреду пошто су обзиром на локалне прилике хитно 
потребне.

Траке предати г. Милораду Димитријевићу четнику са службом у Команди 
места у Гучи.
 За Команданта
Јово! Да се израде Јеличког четничког одреда
6/10. 1941. К-т капетан  југословенске војске
Бог. Марјановић Чед. Вујовић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/136)

БР. 166, ЗАХТЕВ ДА ТРБУШАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД ВРАТИ СТВАРИ 
ОДУЗЕТЕ ОД ПАРТИЗАНА МИРКА ЛАЗОВИЋА, КОЈИ ЈЕ ИСТИ ПРЕ ТОГА 

ОДУЗЕО ОД ЧЕТНИКА, 5. ОКТОБАР 1941.

Команданту Трбушанског одреда
       Трбушани
Данас сте одузели од партизана г. Мирка Лазовића следеће:
један бицикл, један револвер и једну бомбу, па како је то урађено без икаквог 

одобрења, то се наређује да те одузете ствари и оружје одмах донесете у штаб 
четничких одреда. Овакав поступак није у духу споразума и мојих наређења.

5. октобра 1941. год. Командант
Чачак Капетан I кл.
 Б. Марјановић

Команданту места Чачак

У повратку акта извештавам у следећем: бицикл, револвер марке P.N. а 
бомбу нисам узео. Бицикл сам одузео из разлога тога што су из моје чете одузели 
партизани следећим лицима: Драгољубу Боришићу, Милисаву Тодоровићу и 
Радомиру Лучићу сви из мога одреда. Исти Мирко Лазовић узео је пиштољ P.N. 
од жандармеријског наредника Светислава Јеремића под изговором да хоће и он у 
четнике, што ће посведочити и редов ове чете Бранислав Тодоровић.

Молим да се ово узме као оправдавајуће и да се изврши размена.
С молбом на надлежност.

 Командир чете
 Жарко В. Боришић, ппоручник
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/137)

БР. 167, ПОЧЕТАК ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА, 5. ОКТОБАР 1941. 

Југословенске државне железнице
Команда станице Чачак
Бр. 26
5. октобра 1941. год.

Саобраћај према Ужицу отпочео
данас 5.X.1941.   

КОМАНДИ МЕСТА ЧАЧАК

Извештава се Команда да је данас 5. октобра 1941. г. отпочео редован 
саобраћај према Ужицу и Вардишту и први воз је пошао на време за Ужице. 
Саобраћај према Г.Милановцу и Лајковцу васпоставиће се за три-четири дана, 
а према Краљеву кроз шест-седам дана, о чему ће се Команда благовремено 
известити.
 КОМАНДАНТ СТАНИЦЕ: мајор,
 Мил. Т. Мојсиловић

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 31)106 Оштећени део документа.
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БР. 168, КОМАНДА ЧЕТНИКА У ЧАЧКУ ТРАЖИ ОД КОМАНДЕ 
ПАРТИЗАНА БРАШНО ЗА СВОЈЕ ОДРЕДЕ, ЈЕР СУ ПРИЛИКОМ ПОДЕЛЕ 

ПЛЕНА ПАРТИЗАНИ УЗЕЛИ ВЕЋЕ КОЛИЧИНЕ, 6. ОКТОБАР 1941.

Драги Миленко,

Приликом поделе плена, твоји су одреди однели много веће количине, тако 
да смо остали без брашна које је неопходно потребно. Најнужније ми је потребно 
500 килограма брашна и молим те да наредиш твојим одредима да ми ту количину 
уступе, јер знаш да ми престоји покрет, а ако се овом не изађе у сусрет знаш да не 
би било згодно ради опште ствари.

6-X-1941. год. Поздравља те твој
 капетан
 Богдан Марјановић с.р.

Господине капетане,

Наши одреди су сви на положају и [са] собом су одвезли све. Овде се не 
располаже ни са којим количинама брашна да бих Вам могао изаћи у сусрет.

Добро би било да се заинтересујете: да ли још негде има па да реквирирамо 
за Ваш рачун.

6-X-1941.г. М.П. Командант,
Чачак М. Никшић с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1302/6)

БР. 169, ИЗВЕШТАЈ РОЖАЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА СА ПОЛОЖАЈА 
БРЕЗНА-БЕРШИЋИ, 6. ОКТОБАР 1941.

Команданту штаба Четничког Одреда
        Чачак

Част ми је известити горњи наслов да се налазим са мојим – Рожачким 
одредом на положају између Брезне и Бершића а према Вашем усменом наређењу у 
току прошле ноћи стигао сам са својим одредом од 2-ве чете наоружаних људи од 
92 – деведесет два са пушкама и многобројним бом[мбама] [....]107 пушчаним зрним 
[..................].

Предамном ус[твари] самном налази се одред капетана Рељића. По 
извештају најновијем нећемо више вршити преглед путева и рушење мостова, а 
припремамо материјал за брзи прекид а сво људство у околним селима мобилисано 
је и припремљено је за брзи прекид ако буде погоршана ситуација.

За исхрану мог људства које је оружано и ненаоружано потребна је храна за 
122 лица, а остало ненаоружано људство пустио сам на неодређено одсуство, с тим 
ако се погорша ситуација имају се одмах вратити у свој одред.

6. октобра 1941. Командант Рож. Четничког одреда
Положај пешад. поручник
 Драгутин Ј. Илић

 Команданту четничких одреда Југословенске војске 
Штаб Равна Гора – На надлежност

Чачак Командант
7-X-1941. капетан I класе
 Богдан Марјановић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/44)

БР. 170, САНИТЕТСКА СЛУЖБА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА,
7-11. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Призовите одмах санитетског капетана Др Живојина Златића и апотекарског 
капетана II класе Ћирковића Љубишу, па им наредите следеће:
1. -  Да ОДМАХ приступе прикупљању санитетског материјала нарочито завојног 

материјала и обичних лекова за прву помоћ /аспирина, кинина, разних 
комбинованих прашкова и т.сл./, лекова против тетануса, и одговарајућих 
шприцева

2. -  Од прикупљених л[....]108рија и санитетског материјала одредити по извесну 
количину за ручне апотеке које ће стајати на расположење трупним лекарима 
– санитетском особљу при одредима.

3. -  Према количини лекова нека се искроји тамо једна торбица или ранац, па да 
се реквирира или приступи ХИТНОМ шивењу торбица – ранаца како буду 
именовани г.г. лекари дали као модел.

4. -  Све те лекове ставити у торбицу – ранац и ранчеве обележити црвеним 
крстом и нумерисати са видиним бројем од 1 па надаље.

  Према количини лекова у почетку имаћете мањи број торбица који ће се 
повећавати по мери прикупљања и набављања лекова и завојног материјала. 
Ово треба да буде што пре спремно да би се могло да шаље одредима који 
оскудевају са санитетским материјалом.

5. -  Да прикупе све лекаре по списковима као и студенте медицине. За лекаре 
ставити године старости и места ранијег службовања. Списак лекара 
доставити ми овде НАЈДАЉЕ ДО 10 ОВОГ МЕСЕЦА да би се могао 
извршити распоред њихов по одредима.

6. -  У случају да [....] [....]рина, пирамидона, кинина, тонктура јода и сличних 
лекова међу заплењеним лековима, Команда места омогућиће реквизицију 
тих лекова од приватних апотекара. При овоме водити рачуна да приватне 
апотеке не остану без и најнужније количине лекова.

  У амбуланти Чачанске општине налази се 20 кгр. вате са натписом “Војно 
санитетски завод”. И ову фату сву покупити, а најнужније оставити општин-
ској амбуланти на располагање.

7. -  Да у овоме раду поменута г.г. могу узети себи као помоћнике од стручних 
лица у Чачку најнужнији број, па да посао међу собом, по овоме, поделе 
како би се исти што пре свршио. Напоменути им да ће ми они лично бити 
одговорни за свако развлачење санитетског материјала, за несавестан рад, 
за спорост и евентуалне злоупотребе. С тога нека они организују ово како 
су вешти. Нека имају на уму да ово Отаџбина од њих тражи.

107 Оштећени део документа. 108 У наставку документа обележени оштећени делови.
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8. -  Рањенике и болеснике упућивати у цивилну болницу. Управнику болнице 
ставити на знање да се са целокупним персоналом ставља под војну 
команду.
Предње наређење саопштити именованима на потпис.
Извештај по овоме да ми се поднесе ШТО ПРЕ.

7. октобра 1941. ЗАСТУПА КОМАНДАНТА
Равна Гора НАЧЕЛНИК ГОРСКОГ ШТАБА
 потпуковник
 Д. Павловић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/113)

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК.-

Упућује се активни коњички мајор г. ДРАГИША ПЕТРОВИЋ, на службу при 
тој команди с тим да га Командант одмах употреби за оне послове и дужности на 
којима ће [имати] највише користи.

Шта је с Вашим извештајима које сам Вам тражио у погледу официра и 
подофицира?

Упутите овамо што пре четири писаће машине – лаке /портабл/ али 
исправне.

Молим Вас да не дозвољавате да се по истој ствари два пута пише.
Све наређено за санитетски материјал важи и за ветеринарски материјал и 

потребе, но с тим да Командант одреди лице за овај посао. 

9. октобара 1941. г. М.П.  КОМАНДАНТ
  Ђенералштабни пуковник,
  Драг. М. Михаиловић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/115)

Списак лекара болнице у Чачку

Име и презиме Звање Примедба

1 Др Јосиф Бенчан хирург потребан болници
2 Др Душан Мушкатировић хирург -
3 Др Влад. Поповић активни санитетски капетан I кл. -
4 Др Бошко Максимовић лекар припр. потребан болници
5 Др Бранко Крстић лекар припр. -
6 Др Харун Далвеј Левингтон лекар припр. потребан болници
7 Др Кирил Кавчић лекар припр. -
8 Др Александар Митић лекар припр. потребан болници
9 Др Миливоје Степановић лекар припр. (на одсуству у Београду)

10 Др Тома Агбаба активни санит п.пуковник отишао добровољно у Јелички 
одред

11/X 1941. г. Управник болнице
Чачак Др Рад. В. Теодосијевић109

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 42)

ПРЕГЛЕД
Амбуланте Команде места и санитетског слагалишта за четнички гарнизон у 

Чачку

Р.Бр. Звање Чин Презиме и име Коју дужност 
обавља примедба

1 Управник Рез.саните. 
капетан Iкл. Др Берош Ј. Мате

Ууправник 
амбуланте за 
гарнизон и 
помоћне амбуланте 
О.У. З.О.Р-а 
и дужности 
референта 
санитета

формирали 
поменуте установе 
и прикупили 
материјал за 
исте установе, 
у границама 
могућности; 
снадбели и дали 
санитетски 
материјал за Равну 
Гору, Брајиће и 
више четничких 
одреда

2

Управник 
слагалишта 
и приручне 
апотеке

Активни 
апотекарски 
капетан II кл.

Мр Пх Ћирковић Д. 
Љубомир

Управник 
и руковаоц 
санитетског 
слагалишта и 
приручне апотеке

3 На служби у 
амбуланти

Канд.медицине-
војно-државни 
питомац V год.

Cand.med. 
Азањац Д. Радојко

На служби у 
амбуланти

Неспособан за 
стручну службу 
због чира у стомаку 
и одржавања дијете.
Оба свесрдно 
помагали при 
формирању 
поменутих установа 
и сакупљању 
материјала

4
На служби у 
слагалишту и 
амбуланти

Студ.медицине 
војно државни 
питомац I год.

Ст.медиц.
Николић Т. 
Александар

На служби у 
слагалишту и 
амбуланти

5 На служби у 
амбуланти

Пензионисан 
болнички 
наредник

Томић М. Вукомир На служби у 
амбулатни

6 На служби у 
амбуланти

Добровољна 
болничарка Томић В. Десанка На служби у 

амбуланти

7 Болничар Испитани 
болничар Ћерамилац Милан

Болничар помоћне 
амбуланте 
О.У.З.О.Р.-а 
експозитуре у 
Чачку

Неопходно 
потребан у 
поменутој 
амбуланти ради 
указивања помоћи 
члановима 
и члановима 
породица 
О.У.З.О.Р.-а

8 Физички 
радник

Болничарски 
каплар-четник

Станковић В. 
Михаило Физички радник

Управник слагалишта Управник амбуланте
и апотеке санит. капетан I класе
апотекарски капетан II класе Др Мате Ј. Берош
Љуб. Д. Ћирковић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/40)109 Доктор Радомир Теодосијевић, рођен 1888. године, стрељан од ОЗН-е у Чачку 1945. године.
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БР. 171, ВОЈНА УПРАВА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА, ОКТОБАР 1941.

СПИСАК
ЉУДСТВА КОМАНДЕ МЕСТА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 

ВОЈСКЕ У ЧАЧКУ110

Р.Бр. Звање Чин Презиме и име Коју дужност врши Примедба

1 Командант Пешад.Кап. I класе Марјановић Богдан Дужност команданта

2 Помоћник Коњ.мајор Петровић Драгиша Дужност помоћника

3 Ађутант Пешад.Кап. I класе Николић Сретен Дужност ађутанта

4 Офиц. на слу. Пешад.Кап. II класе Крстић Предраг Деловодство, пријем 
и експедиција поште

5 Офиц. на слу. Пешад.Кап. I класе Огњановић Гаврило
Комисије, набавке 
и послове матер.
природе

6 Офиц. на слу. Резерв.арт.п.поручник Недељковић Предраг

7 Офиц. на слу. Рез.пешад.поручник Ајдић Михаило Писар

8 Писар.дакт. Редов Ристић Милан Писар-дактилограф

9 Писар.дакт. Редов Ракић Исидор Писар-дактилограф

10 Писар Рез.пешад.наредник Раденковић [........]љуб Писар

11 Писар Редов [........ .............]111 Писар

12 Ордонанс П.наредник Вас[........]  [........]рад Ордонанс

13 Ордонанс П.наредник Павловић [........] Ордонанс-
бициклиста

14 Ордонанс Редов Томић Станоје Ордонанс

15 Ордонанс Редов Мамутовић Радомир Ордонанс

16 Ордонанс Редов Кендић Тихомир Ордонанс

17 Ордонанс Редов Косић Светолик Ордонанс

18 Ордонанс Редов Новаковић Божидар Ордонанс

19 Телефониста Редов Шутић Миле Телефониста

20 Гарниз.амб.
лекар Рез.сан.кап.Iкл. Др Берош Мате Гарниз.лекар-

управник

21 Помоћник 
вој.питомац Војни питомац I.г. Азањац Радојко Помоћник

22 Помоћник Пенз.болн.наред. Томић Вукомир Помоћник

23 Помоћник Војни питомац I.г. Николић Миодраг Помоћник

24 Болничарка Добров.бол. Томић Десанка Болничарка

25 Болничар Редов-бол. Ћерамилац Милан Болничар

26 Болничар Каплар-бол. Станковић Михаило Болничар

27
Управ.сан.
слагал. и 
апот.

Капетана I кл. Ћирковић Љубиша Апотекар-руков.
сан.сл.

28 Помоћник Војни питомац I.г. Николић Александар Помоћник у апотеци

29 Судија Редов Коларевић Душан Судску

30 Судија Редов Булатовић Илија Судску

31 Судија Редов Лепосавић Миљан Судску

32 Суд.помоћ. Редов Тодоровић Миодраг Суд.помоћник

33 Суд.помоћ. П.поручник Хаџи[........] [........]ија Суд.помоћник

34 Суд.
помоћник П.Поручник [........] [........] Суд.помоћник

35 Суд.
помоћник Није служ. [........] [........] Суд.помоћник

36 Суд.
помоћник Редов Глав[........] [........]ило Суд.помоћник

37 Помоћник Жанд.кап.Iкл. Живковић [........]нко ОБ

38 Помоћник Професор Барјактаревић 
Данило ОБ

39 Помоћник Учитељ Милетић Лука ОБ

40 Помоћник Пенз.наред. Глишић Александар ОБ

41 Помоћник Рез.нар.в. Радовановић Велизар ОБ

42 Ветеринар Ветеринар.мајор Барилосвки То[........] Ветер.код.Ком.места 
управ.сточ.амбул.

43 Мајстор 
поткивач Наред.вод.IIIкласе Јанковић Благоје Мајстор поткивач у 

артилер.касарни

44 Марвени 
болничар Редов Неговановић Јован

Марвени болничар 
при марвеној 
амбуланти

45 Поткивач Редов Митровић Ђорђе На раду у поткивачн.

46 Поткивач Редов Радовић Милија На раду у поткивачн.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/105)

С П И С А К
Издатих ствари код четника овог штаба112

Р. Број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ШТА ЈЕ ИЗДАТО ОД СТВАРИ ПОТПИС ПРИМАОЦА

1 Г.поручник РАДОЈИЦА 
СТРАЊАНЧЕВИЋ 1 бомбу Радојица Страњанчевић 

с.р.

2 Славољуб Јеремић 1 бомбу Јеремић Славољуб с.р.

3 Братислав Јелесијевић 1 пушка Бр. 210306 и 50 метака  и 1 бомба, 1 
фишеклија

Братислав Јелесијевић 
с.р.

4 Ђорђе Кићановић Примио 1 пушку и 50. Број пушке 124518 Ђорђе Кићановић с.р.

5 Радомир Веселиновић Примио 1 пушку бр. 119323 и 50 метака Радомир Веселиновић 
с.р.

6 Миленко Пајовић Примио 1 пушку бр. 37005 и 50 метака Михајило Пајовић с.р.

7 Драган Поповић Примио пушку 45084 и 50 метака, једну бомбу Драган Поповић с.р.

8 Марко Радосављевић Примио једну бомбу и 17 метака Марко Радосављевић 
с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/103)
110 Докумената без датума, заведен под октобар 1941.
111 Означени оштећени делови документа. 112 Докумената без датума, заведен под октобар 1941.
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ОВЛАШЋЕЊЕ

Којим одређујем г. Тодора Љ. Анђелковића шефа филија. ХБ да изврши 
преглед, поделу и преношење новца блокираног у Народној банци у Ужицу, а за 
потребе Четничког одреда Југословенске војске.

10. октобар 1941. год. М.П. Командант
Чачак  Капетан I класе
  Богдан Марјановић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1276)

КОМАНДАНТУ МЕСТА 
     ЧАЧАК

Подносим извештај о своме путу у Ужице по послу пријема блокираног 
новца из Народне банке.

За Народну банку нисам имао никакав налог за предају новца, те сам се 
обратио Команди штаба Народно-ослободилачког покрета у Ужицу.113 Тамо ми 
је речено, да питање поделе и пуштања у оптицај пређашњих (југословенских) 
новчаница није још решено између једне и друге стране /четника и партизана/, и да 
ће то питање, као и опште чиновничко питање бити решено за који дан. Састанак 
са Командантом четника претстоји за неколико дана. Када горе истакнута питања 
буду сагласно решена, приступиће се подели и пуштању новца у оптицај. Разуме 
се, да долазе у обзир само оне новчанице Народне банке Кр. Југославије, које нису 
противправно дошле у оптицај, нашто смо скренули посебну пажњу. Јер ако се не 
би пазило на те новчанице, био би поремећен новчанични саобраћај, будући да 
би дошле у оптицај оне милијарде разграбљене у време капитулације Југославије. 
По целом овом питању учинио сам подробне сугестије, да би се при решавању 
деликатног питања пуштања старих новчаница у оптицај све то имало у виду.

Прилажем овлашћење.

11. октобра 1941. године Тодор Љ. Анђелковић
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 41)

ГОРСКИ ШТАБ СВИХ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ
Бр. Сл.
Октобра 1941. год.

КОМАНДИ МЕСТА
      ЧАЧАК

Будући да су извесни срезови наше државе очишћени од непријатељске 
окупаторске војне силе, тако да те области држе сада наши одреди који су сада 

једина власт јер су сва надлештва готово престала са радом, то ће Команда места 
док државна надлештва неотпочну поново да функционишу у пуној мери вршити 
функције свих власти на ослобођеној територији.

Пошто је чиновнички кадар услед ратног стања у изузетно тешким прили-
кама на Команди места до даље наредбе лежи дужност, да организује и омогући 
исплату принадлежности свима активним државним службеницима, пензионерима 
као и потпоре ратним инвалидима и њиховим породицама како за месец октобар 
тако и за наредне месеце уколико изванредне ратне прилике буду трајале.

Исплате ових принадлежности Команда ће извршити из новца који је нађен 
у државним и другим јавним касама изузев општинских каса.

Команда ће употребити и друга сретства која јој стоје на расположењу 
ради прикупљања срестава потребних за исплату принадлежности државних 
службеника и инвалидских потпора. Тако Команда се овлашћује [......................]114 
и друге аграрне артикле [...................................................................................................
............. .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................] промет 
– точевина – те се Команда овлашћује да [............] [прику]пљању ових врста пореза 
и то економско јачих пореских обвезника.

У колико сви побројани приходи не би били довољни за покриће 
[............]ених расхода наређује се Команди места да распише унутрашњи државни 
зајам и то на целом свом подручју, тако да тај зајам упишу имућнији грађани како 
града тако и села.

Зајам ће бити бескаматан јер се чини из патриотских побуда, и за његову 
исплату гарантује наша легална влада у Лондону, коју у ослобођеној области 
преставља Командант свих четничких одреда Југословенске војске.

Ради уписивања овог унутрашњег зајма и ради целокупног финансијског 
пословања у вези са прикупљањем државних прихода у напред изложене сврхе 
Командант ће установити помоћника из реда војних лица који ће за означене 
послове образовати посебно одељење и коме ће на службу бити придодати сви 
расположиви стручни органи за означене послове.

Ради техничког извођења уписа зајма помоћник Командантов образоваће 
при своме оделењу одбор од виђених грађана из реда привредника варошких и 
сеоских шефова државних надлештава, свештеника, професора и других умних 
радника. Тај ће одбор да реши и питање форме обвезница овога унутрашњег зајма 
које ће у име Команданта Горског штаба потписивати помоћник Команданта места. 
Функција одбора поред тога што ће бити саветодавна састојаће се у организацији 
пропаганде за свој унутрашњи зајам.

Исплата наведених принадлежности вршиће се по платним списковима 
за свако поједино надлештво као и пре ослобођења, и то у нето износима. Право 
на пријем принадлежности припада свима државним службеницима без обзира 
на то где се они сада налазе. За отсутне службенике принадлежности исплатити 
њиховим породицама.

У колико се на показани начин не би могло прикупити довољно суме за 
исплату свих принадлежности, онда исплату извршити економски најслабијим 
државним службеницима, пензионерима и инвалидима односно уживаоцима 
инвалидских потпора.

113 Повлачећи се из Ужица 29. новембра 1941. године Врховни штаб партизана евакуисао је 
и знатну количину сребрног и папирног новца који је био заплењен у Ужицу, Народној 
банци. Јосип Броз Тито је 11. децембра 1941. наредио Александру Ранковићу, Ђиласу и 
Рибару да у Новој Вароши узму десет до петнаест  малих коња за товарење јер је на истима 
требало “донети најмање два сандука оне беле муниције (сребро)” (Извори за историју СКЈ, 
Документи централних органа КПЈ, НОР и револуција (1941-1945), књига 1 (6. април – 15. 
септембар 1941), Београд, 1985, стр. 200-201, 474). 114 У наставку документа обележени оштећени делови.
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Државним службеницима к[оји] с[у] за време владавине окупаторских 
власти пензионисали њихове пензиске принадлежности нису регулисане као 
и породицама умрлих државних службеника у означеном времену којима 
такође пензиске принадлежности нису регулисане, исплаћиваће се пун износ 
принадлежности.

Команда места ће предузети све што је потребно за нормализовање прилика, 
а нарочито ће се старати да општинске управе отпочну нормално да функционишу 
и да приме на себе бригу о исхрани и снадбевању огревом сиротиње и избеглица 
на своме подручју, али да настану да избеглице и друга сиротиња [која]нема стана 
или станују по кућама и железничким вагонима, смести се ради становања у јавне 
зграде, које нису од потребе за сада ради функционисања државног апарата. У 
колико су те зграде услед бомбардовања оштећене настати најенергичније да се 
изврше пуне поправке, те да се учине погодним за смештај сиротиње и избеглица 
преко ове зиме.

Потребна упуства и објашњења по свима актима истакнутим питањима 
даваће овај штаб, било писано или усмено.
 КОМАНДАНТ
 генералштабни пуковник
 Драг. Михаиловић, с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/49)

Команданту Места Чачак капетану г. Марјановићу

Господине Капетане,

Примио сам послат новац из Чачка по потпоручнику г. Душану Теодоровићу. 
Са прикупљањем тог новца као са његовом употребом нисам задовољан.

Тај новац видим да је прикупљен:

 од пореске управе  321.365 дин
 од поште  103.120 
 од среских начелстава 9792, 50
 од шумске управе  287.710, 50
  Свега 722.018 дин.

Од овог новца нама је припала ½ у суми 361.009
Од овог новца Ви сте без икаквог мог овлашћења раздали:

1) за куповину бицикала  8000 -
2)  поруч. Раковићу за одред          50000 -
3)  за одред Рајка Трифуновића 500 -
4)  поручн. Пурићу за [...] 10.000 -
5)  капетану Казаковићу [...]115 5.000 -
6) за Јелички одред поруч. Бојовићу 10.000 -
7)  мајору Чековићу 1.0000     
  Свега 84.500

За куповину бицикала разумем по[тре]бу. Зашто је поручнику Предрагу 
Раковићу издато 50.000? Зашто је осталим одредима издавано а да ја не будем 
обавештен о потребама њиховим? Изгледа да је давано како се стигне. Зашто је 
мајору Чековићу издато 1000 дин.? Могло му се дати 200-300 дин. за пут до нас и 
ништа више.

Даље, новац који је овако раскошно даван био је новац стварне вредности 
док новац који ми је послат чак ми је у већој суми без вредности тако примио сам:

13.000  у невредећим ратним хиљадаркама
110.000  у хиљадаркама које су повучене из саобраћаја
10.000  у једној банкоти коју је и наша влада у Лондону
      повукла из оптицаја
Свега 142.000

Дакле, од укупне примљене суме 276.500 динара 142.000 су у невредећим 
новчаницама док је иста половина 134.500 у вредећем. Кад све резимирам изводим 
овај рачун:

раздато без одобрења 84.500
добивено у невредним папирима 142.000
добивено у вредности стварној 134.500
   

    свега: 361.000

Питам се да ли су и партизани добили исту суму новца повученог из опти-
цаја? Зашто је новац дељен а да ја нисам расподелу добио? Зашто су суме за поједине 
одреде толико различите и нарочито зашто је поручнику Предрагу Раковићу дато 
ни више ни мање него 50.000? Како је се могло приступити дељењу овог новца кад 
сам ја имао намеру да овај новац не сматрам као пљачку, већ као народни новац 
који се имао употребити на ублажавање беде нарочито код ситног чиновништва и 
ратом пострадале.

Одговорите ми одмах по свему.
 Командант
 пуковник Д. Михаиловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/22)

Женска занатска школа
Бр. 263
11. октобра 1941. г.
Чачак

Четничкој команди Чачак
       

Управи је част пријавити команди женску занатску школу у Чачку.
У истој школи налазе се на дужности пет стручних учитељица и једна 

послужитељка и то:
1. Инђа Поповић, стру. учитељ.
2. Винка Михаиловић, стручни. учитељ.
3. Зорка Миљковић, чинов. приправник.
4. Стана Бугарчић, чинов. приправник115 Нечитљиви делови документа.
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5. Десанка Дрнадаревић, чинов. приправник
6. Јована Азањац, послужитељка.

С молбом да се по могућству школи дозволи редован рад.

 М.П.  в.д. управитељица: 
  Инђа Поповић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/57)

Команди места 
     Чачак

Као рез. официр Југослов. војске распоређен сам био одавно а и на почетку 
рата у сухопутну станицу у Бањој Луци. Где сам и иначе служио као држ. тужилац.

У Чачку сам као избеглица у својству држ. тужиоца. Од породице имам оца, 
мајку, жену, једно своје дете и једно професора Бранка Загорца из Фоче кога су у 
очи Видовдана усташе одвеле непознато куда као комунисту.

Моје једино дете болује од туберколозе већ трећу годину и четири пута 
месечно морам га превозити у болницу ради примања пнеуматорокса.

Стога ми је неопходно потребно да останем уз породицу и молим да ме се 
одреди на неку дужност у Чачку.

11. окт. 1941. г.  Др. Бранко Вуковић с.р
Чачак ре. пеш. поручник
    
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/79)

Ђурановић Р. Радош
вој.техни.III кл.итс.
20. окт. 1941. год.
ЧАЧАК

КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА ЧАЧАК

Извештавам Команданта да ми је моја супруга Љубица 18.X.1941. год. 
преминула и после своје смрти после порођаја након 2 часа оставила ми једно 
здраво женско дете које имам да одржим у животу.

Како имам једно мушко дете од 10 година и ово ново рођено женско дете, а 
немам свога никога пошто сам избеглица из Црне Горе, а немам свог имања нити 
каквог прихода ма од чега што је и Команданту познато, а трошкови око сахране 
и неге детета треба да се обезбеде, а то ми је од моје стране немогуће па молим 
Команданта да ми се ако је икако могуће да нека помоћ за одржавање ове сирочади 
деце.

С поштовањем
 ниж.вој.технич.III.класе
 Радош Р. Ђурановић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/149)

БР. 172 , БАЗА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА, ОКТОБАР-НОВЕМБАР 1941.

Преглед
Састава Базе Четничког одреда Југословенске војске у Чачку

Р.бр Звање Чин Презиме и име Примедба

1 Управник Инт. кап. I класе Премовић П. Илија База је устројена с погледом на 
наше дивизиске базе, узимајући за 
сада најпотребнији број особља.
Рад органа у бази досада се 
углавном кретао око прикупљања 
животних потреба заосталих од 
Немаца, реквизицијом у Чачку и 
његовој околини, мељавом набав-
љене пшенице, израдом хлеба а 
у циљу снадбевања четничких 
одреда и исхране најнужнијег 
броја избеглица.
Предузете су мере да се војна 
пекарница у Чачку коју су Немци 
при оступању запалили доведе 
у исправно стање у најскорије 
време, чиме ће бити омогућео 
печење хлеба у њој

2 Контролор Пеш. кап.
I класе Јовић М. Станко

3 Руковалац
људске хране

Нижи вој.
писар I класе

Милорадовић И. 
Ђурђе 

4 Благајник Интедант.
кап. II класе Влајковић В. Никола

5 На(д)зорник
пекарнице

Нижи вој.
писар III класе Сапунџић Михаило

6 Интедант Интедант
поручник Радуловић М. Ратко

7 Руковаоц сточне
хране и огрева

Нижи вој.
писар IV класе Стевлић А. Милорад

8 На служби у бази пешад.поручник Живковић Драгутин

12. октобар 1941. г. Управник инт. кап. I класе
Чачак Илија П. Премовић с.р.

За успешан рад у бази око постигнућа намњеног јој циља неопходно је 
потребно да јој се додељују потребне суме новца.

 Управник инт. кап. I класе
 Илија П. Премовић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бб)

КОМАНДА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
БРОЈ 273
20. октобра 1941. год.
у Чачку

Упут занатлија 
у Базу  

КОМАНДАНТУ ЗАБЛАЋСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА

Одмах по пријему овога наређења упутите у радионицу Базе све обућарске 
и опанчарске раднике.
 М.П.  Командант 
  капетан I класе
  Богдан Марјановић
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Команда четн. штаба
Бр. 58
23-X-1941. г.
ЗАБЛАЋЕ

КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА-ЧАЧАК. Овај одред нема напред 
наведених занатлија.

 С молбом на надлежност.
 По заповести Команданта
 поручник,
 Срб. Васић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/104)

ВОЈНИ П.Т.Т. ОТСЕК
Бр. 11/41
22. октобар 1941. г.
Чачак

ШТАБУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
        ЧАЧАК

2 прилога
у прилогу овог извештаја част ми је предложити план-задатак овог отсека са 

списком људства отсека, с молбом за одобрење.

 М.П. Шеф
  Војног П.Т.Т. отсека
  рез. мајор 
  Станислав Д. Баџовић

ПЛАН – ЗАДАТАК

Војног П.Т.Т. отсека за уређење поштанско-телеграфско-телефонског саобраћаја на 
ослобођеној територији Србије.

I
П.Т.Т. САОБРАЋАЈ

1)  Хитно васпостављање провизорног телефонског саобраћаја на ослобођеној 
територији Србије за потребе ослободилачких одреда;

2) Везивање јединица на положају телефоном са њиховим непосредним 
командама а преко ових и са Главном командом;

3) Инсталирање телефона код свих војних команда и установа у местима где 
оне постоје;

4) Темељно осигурање провизорно подигнутих телефонских линија и оправка 
евентуално порушених и испрекиданих сталних телефонских линија;

5) Оправка порушених телеграфских линија и везивање важнијих места са 
њима;

6) Организовање П.Т.Т. службе у свима П.Т.Т. станицама на ослобођеној 
територији Србије;

7) Запоседање пошта, телеграфа и телефона на ослобођеној територији Србије 
са поузданим, поверљивим и стручним особљем;

8) Одређивање цензора код свих већих и важнијих пошта, телеграфа и 
телефона на солобођеној територији Србије;

9) Према указаној потреби подизање нових телеграфско-телефонских линија и 
одржавање [у] исправно стање постојећих т.т. линија;

10) Снадбевање војних јединица т.т. материјалом којим располажу т.т. магацини 
на ослобођеној територији Србије;

11) Контрола над радом код п.т.т. станица и раденичких партија које врше 
подизање нових, оправку порушених и одржавање постојећих т.т. линија;

II
ИСХРАНА

Хлеб и остале намирнице за исхрану људства запосленог при Војном п.т.т. 
отсеку требује се из Четничке базе за снадбевање људства храном. За људство п.т.т. 
отсека (чуваре т.т. линија и раденике) које стално ради на т.т. линијама требује се 
осим хлеба и вариво, а за остало људство (цензоре, ордонансе и стално особље у 
штабу п.т.т. отсека) требује се само хлеб.

Требовање хране за свој људство врши штаб Војног п.т.т. отсека преко свог 
комесара који дели храну целокупном људству и води дневник исхране.

III
ДЕЖУРСТВА И КОНТРОЛА

У телефонској централи дежурају 4 телефонискиње и 8 цензора (4 четника 
и 4 партизана) по утврђеном распореду тако, да су у току 24 часа стално на раду у 
телефонској централи 1 телефонискиња и два цензора.

Цензуру поштанских писмоносних пошиљака такође врше по распореду 
исти цензори који врше дужност цензора у телефонској централи.

У штабу Војног п.т.т. отсека стално дежурају по један официр и један до два 
ордонанса.

Контролу над целокупним радом у Војном п.т.т. отсеку врши шеф отсека 
односно његов помоћник. Сталну (свакодневну) контролу над радом телефонске 
централе у Чачку врши војни контролор- резервни официр.

IV
СЛАГАЛИШТЕ Т. Т. МАТЕРИЈАЛА

Телеграфско-телефонски материјал за подизање нових и одржавање 
постојећих т.т. линија као и за инсталацију телефонских централа и апарата налази 
се за сада у 2 магацина – у поштанском магацину т.т. материјала на железничкој 
станици и у главном слагалишту војног материјала у Заводу. У поштанском т.т. 
магацину налази се у главном материјал за подизање и одржавање сталних т.т. 
линија а у Заводу материјал за подизање пољских т.т. линија и централа (кабл, мале 
телефонске централе, телефонски апарати и др.).

Да би се упростио и убрзао рад око требовања и издавања т.т. материјала 
војним јединицама, неопходно је потребно сав телеграфско-телефонски материјал 
из војног слагалишта у Заводу пренети у поштански магацин т.т. материјала на 
железничкој станици. Тако би био сав т.т. материјал сконцетрисан на једном месту 
- на самој железничкој станици одакле би се железницом и другим превозним 
срествима могао брзо и лако дотурати тамо где је потребан и био би рукован и 
контролисан од стручних лица.
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V
ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА

Особље телефонских централа на ослобођеној територији Србије осим 
осталих дужности врши и обавештавање свих телефоном повезаних места о 
кретању-лету непријатељских авиона.

Осим тога преузео је Војни п.т.т. отсек потребне мере за сузбијање саботаже 
и акције која би ишла против интереса ослободилачке војске.

Чачак, 22. октобра 1941.г. М.П. Шеф
К.Бр. 11/41  Војног п.т.т. отсека
  резерв. мајор
 Стан. Баџовић

Р.бр. Име и презиме чин занимање у грађанству
на коју је 
дужност 
распоређен

година
рођења место

1 Станислав Д. Баџовић рез.инж.мајор инспектор Дирекц. 
п.т.т.

Шеф војног 
п.т.т. отсека 1891 Ниш

2 Инж. Милан Ж. 
Стојановић

рез. инж. капет. 
I кл

технич. секретар Дир. 
п.т.т.

Шеф т.т. 
саобраћаја 1894 Ужице

3 Борисав С. Петровић рез. пешад. капет. 
I I кл. в.контрол. дирек. п.т.т. пом.шефа 

п.т.т. отсека 1903 Смиљевац

4 Тома З. Зисић рез. инж. 
поручник контролор Дирек. п.т.т. ађутант 1904 Скопље

5 Радован А. Јочић рез.пешад. 
поручник учитељ цензор 1905 Мартинићи 

Црна Гора
6 Слободан К. Ђорђевић није служио војску контролор дирек. п.т.т. комесар 1903 Кратово

7 Инж. Албин Ј. Пељхан није служио војску в. технички пристав
при град. 
лин. 
инструктор

1901 Идрија

8 Стеван Л. Поповић рез. каплар ђак п.т. чинов. Дирек. п.т.т.
Радио 
телеграф
цензор

1906 Брестовац

9 Илија М. Вукићевић рез. каплар пом.чинов. Дирек. п.т.т. цензор 1908 Церово

10 Владимир К[........] није служио војску чинов. прип. Дирек. 
п.т.т. цензор 1904 Врањина

11 Добривоје В[........]116 рез. пешад. каплар служитељ поште ордонанс [........] Смиљевац

12 Слободан С. Баџовић није служио војску ђак учит. школе ордонанс 1922 Вршац

13 Александар В. Васовић није служио војску кројач ордонанс 1922 Чачак

14 Момир М. Суботић рез. авијат. редов земљорадник ордонанс 1917 Трнава

15 Миливоје М. Аритоновић није служио војску ђак VIII р. гимназије ордонанс 1922 Скопље

16 Зоран Ј. Максимовић није служио војску сврш. матурант гимн. ордонанс 1923 Београд

17 Драго К. Ђорђевић није служио војску трг. помоћник ордонанс 1924 Никуљане

18 Лазар С. Митровић рез. арт. тех. поруч. в.тех. пристав Дир. 
п.т.т.

војни 
контролор 
пош.

1904 Чачак

 М.П. Шеф 
 Војног П.Т.Т. отсека
 рез. мајор  
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/48) Станислав Баџовић с.р.

НАРЕДБА СТР.ПОВ. БР.[..]
29. октобар 1941. године

О снадбевању животним потребама одреда за опсаду Краљева.

ХЛЕБ
Печење хлеба вршиће се од 28. октобра у с. Врдилама. Осим тога ново 

основана сухопутна станица у с. Самаили држаће увек на лагеру око 400 хлебова, 
као резерву. Потребну количину брашна благовремено ће тражити сухопутна 
станица из Чачка. За израду хлеба у с. Врдилама запослиће се два пекара и потребан 
број помоћника о чему ће се старати интедантски поручник Павловић.

Потребне просторије за печење хлеба и смештај брашна и осталих 
намирница [....]117сквирирати на лицу места тј. испразнити просторије којима су до 
сада биле продавнице и [....] до саме пекаре.

Ако капацитет неби био довољан онда ће се потребна количина хлеба 
требовати на с. станици у Самаили.

МЕСО
Снадбевање месом биће са „Терена”. У погледу снадбевања месом сухопутна 

станица у с. Самаили ступиће одмах у везу са национално-ослободилачким 
одборима који су већ образовани под досадањим општинама, и од њих тражит да се 
свако дневно преда потребна количина меса. Национално-ослободилачки одбори 
могу реквирирати од својих грађана: говеда сем једног пара волова, краве музаре и 
бремените стоке. На предату стоку издаваће сухопутна станица потврду о пријему 
и процењеној вредности бравчета. Сухопутна станица дужна је да ово требовање 
[.....] најмање на један дан како би се стока могла благовремено дотурити. [.....] стоке 
биће на предајној станици у Врдилима.

ЗАЧИН, маст, алева паприка, црни лук, брашно за запршку. пошто маст нема 
[.....] нема изгледа да ће се скоро моћи набавити, то ће се за запршку употребљавати 
лој, који се добије од заклане стоке, црни лук прикупљати на терену [.....] ће се 
требовати од сухопутне станице [.....] опет благовремено изузети од базе у Чачку. 
Со такође.

ВАРИВО
Пасуљ, кромпир, купус првенствено користити месна средства, а у 

недостатку [.....] се благовремено за дотурање из Чачка.

ДРВА
Снадбевање дрвима биће са терена.

ПРОСТИРКОМ
Снадбевање људском и сточном простирком биће са терена.

СТОЧНОМ ХРАНОМ
Сено, слама и зоб биће са терена.

ОГРЕВОМ
Користити дрва са терена, као и горе.

ОСВЕТЉЕЊЕМ
Потребан петролеум требоваће сухопутна станица, која ће даље вршити 

[.....] на јединице.

116 Оштећени делови документа. 117 У наставку документа обележени оштећени део.
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КАНЦЕЛАРИJСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

Потребан канцелариски материјал: хартију, оловке, мастило, пера, коверте 
добавиће команданти одреда, који ће даље извршити поделу према потребама 
својих [.....] јединица.

ДУВАНОМ
Снадбевање дуваном и цигарет папиром, вршиће се на исти начин као и са 

канцелариским материјалом.

ОДЕЋНОМ СПРЕМОМ
Одећну спрему /одело, обућу и веш/ требоваће Команданти одреда свако за 

своје интедантуре, па ће према потреби бораца вршити деобу.

ДЕОБА ХРАНЕ
Све горе наведене животне намирнице, изузев канцелариског материјала 

[.....], жижица и одећне спреме припремаће се код сухопутне станице и предајне, 
снадбевање ће се вршити на следећи начин:

Пријем хлеба, меса, зачина, варива и осветљења вршиће економи и комесари 
[.....] /партизанских и четничких/ у времену од 15-17 часова код предајне станице 
која се налази у с. Врдилима, где је смештена и пекара. Руковаоц предајне станице 
биће поручник Павловић и [.....]. Изузимање хране вршиће комесари и економи 
чета према бројним стањима која ће командири достављати сваког дана до 17 
часова за сл. дан. Безбројних стања [.....] дужни су да уложе довољно старања за 
бројно стање. О бројном стању чете, а не да се издају требовања на фиктивно 
бројно стање. За нетачно бројно стање биће одговорни командири чета. Потребно 
људство које нема оружја или не врши никакву службу на подручју то је изазвало 
што наша материјална средства нису неограничена већ скучена, те ће се на тај 
начин постићи економија средстава [.....].

Осим тога Командант ће најстрожије забранити јединицама да искоришћују 
месна као и то да саме јединице кољу стоку итд. Ова средства која се налазе на 
положају а могу се искористити спроводити у позадину код предајне сухопутне 
станице где ће се иста припремати и издавати.

За јединице које се налазе у правцу Матарушке бање издавање и снадбевање 
биће из сухопутне станице која је смештена у Матарушкој бањи. Ова станица ће 
дејствовати на исти начин, као што је напред изложено – све потребе које не могу 
на терену наћи, истовремено ће требовати и доставиће јој се из Чачка. Одговорни 
органи за овај правац биће поручник Милан Даничић, друг Милан Филиповић. У 
погледу снадбевања животним потребама, сем одеће, дувана, обуће, канцеларских 
прибора неће се правити разлика између четника и партизана. Напред формирани 
органи: сухопутна предајна станица издаваће храну и једним и другим по бројним 
стањима и требовањима.

Да би се остварио заједнички рад и постигао жељени циљ обе интедантске 
базе у Чачку, стараће се заједничким снагама да се организује добра исхрана бораца 
на фронту. У том циљу, обе интедантуре имају се ставити одмах у везу.

Превозна средства
За превоз артикала из Чачка до Самаиле М. реке интедантуре из [.....] кори-

стиће два камиона.
За превоз артикала од Самаиле до сухопутне станице Матарушка бања, 

користиће месна превозна средства из Матарушке бање и Самаиле.

За пренос хране од пријемне станице из Врдила до положаја чета користиће 
све [.....].

У изнешеној ситуацији, командант одреда, одмах ће известити [.....], која ће 
обавестити своје интедантуре а осим тога командант ће благовремено извештавати 
сухопутну станицу, као и предајне за случај да се појави потреба покрета или 
евакуације, како би именовани органи благовремено могли да све предузму ради 
покрета.

Управник базе: М.П. Командант места  
Ратко Радуловић  Капетан I кл.
Б. Марјановић  М. Никшић
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег.бр. 72)

ГЛАВНА БАЗА 
ЧЕТНИКА
Бр. 430
2. новем. 1941.
Списак особља у 
Бази доставља.-
   

КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ВОЈСКЕ ЧАЧАК

На основу наређења те Команде 560/41 годину у прилогу доставља се списак 
запосленог особља у бази са молбом на надлежност.

Објашњење дато је на крају списка. 
 КОМАНДАНТ
 Капетан I класе
 Станко Јовић

СПИСАК
Особља ЗАПОСЛЕНОГ у Команди ГЛАВНЕ БАЗЕ ЧЕТНИКА Југословенске 

војске у Чачку-Парменцу, састављен према наређењу Команданта четничких 
одреда Југословенске војске у Чачку бр. 560/41. год.
Ред. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ИЛИ ЧИН НА КАКВОЈ ЈЕ ДУЖНОСТИ ПРИМЕДБА

1 Јовић М. Станко Капетан I класе Командант базе
2 Рендулић Ј. Добривоје водник III класе ађутант базе
3 Влајковић В. Никола инт.кап. II класе благајник базе
4 Радуловић М.Ратко инт. поручник главни инт. базе
5 Страњанац Б. Величко рез.пеш.п.пор. инт.проф.отсека
6 Јовановић Ђ. Миодраг рез.н... IVкл. надзор. вој.пекаре
7 Миловановић Т.Страхиња водник III кл. пом.надз.пекаре
8 Стевлић А. Милорад н.в.писар IV Члан. ком. у фабр. кожа и рук.огр.
9 Поповић Душан н.вој.чин. IV кл. надз. трупне инт. радионице

10 Живковић Т. Драгутин рез.пеш. поручник члан ком.у млину Брушије
11 Стокић Никола редов магационер
12 Павловић Ђорђе редов магационер
13 Томашевић Р. Мирко Редов Магац.код инт.проф. отсека
14 Јосиповић Т. Живота Редов Писар код Глав. Интеданта
15 Стојановић Ф. Славољуб Редов Деловођа базе
16 Даниловић Љубиша Редов У млину Брушије
17 Станојевић Милан Редов У млину Брушије
18 Лазовић Љубинко Редов У млину Брушије
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19 Пантовић Драгољуб Наредник Моторциклиста
20 Јовановић Марко Редов Курир бициклиста
21 Циндрић Јован Редов Ордонанс базе
22 Јовановић Т. Добривоје Редов Ордонанс базе
23 Милетић Миломир Редов Сва четири радници

за истовар и утовар
артикала у бази

24 Герзић Владимир Редов
25 Милекић Живота Редов
26 Милекић Радисав Редов
27 Гавриловић С. Живојин Редов Са теретним колима

коњима и запрегом
за превоз артикала у бази и из 
базе

28 Мијаиловић Драгослав Редов
29 Томашевић Антоније Редов
30 Петровић Гвозден Редов
31 Грујовић В. Војислав Редов за хитне случајеве

превоз особља са
чезама

32 Ракетић Ђура Редов
33 Јовичић Милић Редов
34 Николић Гроздана - Куварица
35 Зељковић Миљка - Болничарка
36 Урошевић Милован Редов
37 Јелесијевић Милан редов
38 Виторовић Петар Редов Шустери у трупној

интедантској 
радионици

39 Стаиловић Милан Редов
40 Милошевић Видосав Редов
41 Милосављевић Драгослав Редов
42 Митровић Рдојко Редов
43 Сретеновић Душан Редов
44 Макс Тушар Редов
45 Мамутовић Милорад Редов
46 Илић Радојко Редов Опанчари у трупној интедантској 

радионици ове базе47 Средовић Обрен Редов
48 Смиљанић Миливоје Редов
49 Полуга Добривоје Редов
50 Дуковић Петар Редов
51 Вулетић Драгомир Редов
52 Тимотијевић Станимир Редов
53 Стефановић Радојица Редов
54 Алексић Недељко Редов
55 Симовић Драгољуб Редов
56 Смиљанић Драгутин Редов
57 Сретеновић Добросав Редов
58 Спасојевић Аврам Редов
59 Томић Миодраг Редов
60 Плазинић Радомир Редов
61 Станковић Драгомир Редов Шнајдери трупне

Интедантске 
Радионице

62 Јовашевић Миодраг Редов
63 Домановић миломир Редов
64 Зимонић Милинко Редов
65 Тодоровић Рајко Редов
66 Боровић Сима Редов
67 Глишовић Владан Редов
68 Ристовић Влајко Редов
69 Ракетић Мирко Редов
70 Петровић Живан Редов
71 Боковић Велимир Редов
72 Геновић Милош Редов
73 Влајић Милош Редов
74 Плазинић Мирко Редов
75 Марјановић Властимир Редов

76 Ћириман Ната - Шнајдерице 
Интедантске трупне
Радионице

77 Драговић Јелена -
78 Петровић Миљка -
79 Бараћ Добрила -
80 Ђедовић Млађенка -
81 Мутавџић Јелена -
82 Матијевић Милева -
83 Николић Зорка -
84 Карличић Цвета -
85 Ненадић Драга -
86 Бралушић Љубица -
87 Мирковић Ж. Живорад Рез.н.вој.чин.Ivкл. Интедант одећног гарнизоног 

отсека
88 Антић Душан Редов Код инт.проф.отсека
89 Ковачевић Владимир Редов Код инт. одећног

И гарн. отсека
90 Димитријевић Момчило Редов Писар код Гл.Инт.
91 Безбрадица Анђелка - Шнајдерица
92 Милорадовић Ђурђе н.в.писар I кл. Руковаоц базе

НАПОМЕНА: Од редног броја 1-10, особље ове базе одређено је наредбом 
Команданта четничких одреда Југословенске војске у Чачку бр. 2 од 26. октобра 
1941. године а остало помоћно особље базе наредбом ове команде бр. 1 од 26. 
октобра 1941. године а према наредби Команданта четничких одреда бр. 2/41 
годину став 14.

Шустери, опанчари, шнајдери и шнајдерице и остало радно особље 
примљено је на основи Конкурса-огласа Команде места у Чачку.

Сво сувишно особље које није потребно овој бази стављено је на 
расположење тој Команди и Команданту позадине код Краљева.

Особље које се сада налази у овој Команди неопходно је потребно истој јер 
је задржато минимално бројно стање.

Ова Команда од напред наведеног особља није ни једног примила на свој 
[........] него само по наређењу-наредби и преставци те Команде [...................].118

    
 КОМАНДАНТ, капетан I кл.
 Станко М. Јовић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/109)

БР. 173, ТЕХНИЧКА СЛУЖБА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА, ОКТОБАР 1941.

Команди Техничке службе

За образовање и организацију ове Команде израђен је предлог и послат 
Команданту штаба четничких одреда.

До одобрења Уредбе Команда врши надзор над командама и установама 
предвиђеним у формацији „Команде техн. службе” и потпомаже њихову 
организацију.

Вршилац дужности ове Команде је инжињер – пуковник у пензији г. 
Ивковић С. Љубомир који је у извршеним и предвиђеним пословима референт 
Команданта Штаба четничких одреда за Чачак и околину.

118 Оштећени делови документа.
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У Команди техн. службе до одобрења Уредбе Командант нема више особља 
сем њега.

12/X 1941. г. В.Д. Команданта
Чачак инжињер – пуковник у пензији
  Инг. Љуб. С. Ивковић

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 47)

УРЕДБА О ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМАНДЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ119

1) Ради извршавања техничких радова при штабу четничких Одреда 
Југословенске Војске на ослобођеној територији Србије, до потпуног 
ослобођења или завођење друге команде, успоставља се “Команда техничке 
службе”.

2)  Команда техничке службе састоји се из:
а) Минерских одреда,
б) Пионирских одреда
в) Одреда за везу
г) Железничке команде
д) Завода “Чачак”
ж) Других војних установа у крајевима који буду накнадно ослобођени.

3)  Под команду техничке службе спадају и:
а) Установе за електричну енергију
б) Технички одељци при Среским начелствима;
в) Све техничке установе које немају својих претпостављених власти;

4)   Састав команде:
а) На челу команде налази се командант, који мора бити виши инжињерски 

официр, инжињерско-технички или инжињер-официр. Командант има 
ађутанта и потребан број административно-техничких лица;

5)   Састав одреда и установа
а) Минерски одреди састоје се из: командних водова, потребног броја 

подофицира и војника.
б) Пионирски одреди састоје се из: Командира, водника, потребног броја 

подофицира, војника и специјалиста из грађанства без обзира на године 
старости.

в) Одреди за везу састоје се из: Командира, водника, потребног броја 
подофицира, војника и специјалиста из грађанства, без обзира на године 
старости;

г) Железничка команда састоји се из: Команданта, помоћника, ађутанта и 
помоћника, ађутанта и потребног броја стручног-административног-
техничког особља.

Под железничком командом стоје сва железничка постројења, сва 
железничка транспортна средства, све железничке пруге и целокупно железничко 
особље, заједно са особљем ложионица и радионица, железнички парк као и 
сва железничка служба у вези са железничким саобраћајем, који се врши по већ 
постојећим прописима у колико то не би железничка команда према потреби 
мењала.

Железничкој команди могу се и према потреби придодати и стручњаци из 
грађанства без обзира на године старости;

5) Завод “Чачак”
У границама техничких могућности завод “Чачак” вршиће послове које је 

вршио и пре рата постепеним оснивањем појединих радионица.
Управа завода састоји се из:
Управника завода, помоћника, ађутанта, потребног броја административно-

техничког особља, потребног броја пословођа који управљају појединим 
радионицама, потребног броја мајстора, војника и раденика.

Када капацитет радионица буде увећан свака радионица добиће свога 
управника;

6) Друге установе:
 а) За све установе за електричну енергију биће одређени управници по 

чијим ће наређењима ове установе радити;
 б) Технички одељци при среским начелствима вршиће и даље своје 

послове, организујући своје особље и предузети радове по добивеној 
сагласности од команданта техничке службе.

Ова Уредба ступа одмах на снагу.
  (ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/78)

Преглед
састава управе Завода у Чачку

Р.
бр.

Назив поједних 
одељења Особље ангажовано на раду Број радника и 

помоћног особља

Материјал којим се сада 
располаже у поједним 
одељењима и шта се сада 
стварно ради

1 Управа завода
Управник: кап. I кл. Драг. Мајер
помоћник: инжињ. II кл. 
Енвилд Леонид

Ађутант н.в.т.чин. 
IV кл. Љумовић 
Ђорђе

2 Управа радионице
шеф свих радионица:
инжињер кап. I кл. Рашковић 
Данило

Руковалац свих 
магацина: н.в.ч. I 
кл. Ђекић Илија

3
Ковачница са 
браварском ливницом 
и радионицом за 
израду бомби

Надзорник VI групе Бошко 
Миливојевић-пословођа 
Групе групе Б.. Дмитар

45 [........]

Материјала и машина у незна-
тним количинама. Оправка 
кола, оправка машина а и 
алата, брдских кухиња [....] 
ливнице. Израђен модел за 
бомбе-недостају каписле и 
упаљачи [........] које у [........] 
ради [........] фабрика [........]

4 Столарско-коларска 
са грађевинарима

Надзорник 7. ор. Петровић 
Јован 30 раденика

Оправка кола, зграда, 
тен[........], машина, ал[........]120 , 
сандука за брдске кухиње

5
Телефонска са 
механичком 15 раденика

Оправка и активирање теле-
фона, централа, електричних и 
телефонских линија. Оправка 
радио-апарата

6 Радионица за оправку 
моторних возила 20 раденика Оправка аутомобила, 

моторцикла и бицикла

119 Докуменат је без датума, а у фонду је заведен под октобар 1941. 120  Обележени оштећени делови у документу.
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Напомена: 1) За сада су потребни око сређивања материјала али за 15 дана 
могу се ставити на расположење за распоред и то: нижи вој. писар III кл. Кубуровић 
Новица, нижи вој. чин. III кл. Томат(н)овић Ђорђе, нижи вој.чин. III кл. Ђураковић 
Радош, нижи вој. чин. III кл. Хрибшек Франц, држ. мајстор-рез.н.в.ч.IV кл. Крстић 
Никола

2) Од целокупног броја радникиа има 38 четника и 72 партизана.
 Командант, капетан I класе
 Драг. Мајер121

 
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/162)

У Р Е Д Б А 

О искоришћавању држ. шума и снадбевање становништва огревним дрветом.
1

Дрво из државних шума има се и надаље искоришћавати под досадањим 
прописима уз наплату прописане таксе.

Бесплатно се дрво, како на пању тако и израђено, може издавати само по 
одобрењу надлежне команде места.

Свако бесправно присвајање шумских производа строго ће се казнити.
2

За снадбевање становништва и за опште потребе, вршиће се искоришћавање 
државних шума и у сопственој режији.

3
Као радна снага за израду дрвета и остале послове код израде у сопственој 

режији употребиће се чета од људства које није под оружјем, које ће организовати 
Команде места према потреби од мобилисаног људства.

4
У месту потрошње, образоваће се стоваришта, на која ће се довозити дрво 

из шуме.
5

За извоз и довоз до стоваришта употребиће се расположива возила, која ће 
надлежна Команда места одредити према потреби.

6
Са стоваришта ће се снадбевати првенствено:
1. надлештва,
2. сиромашне породице,
3. радници и њихове породице,
4. државни и самоуправни чиновници и њихове породице.

7
За снадбевање огревним дрветом у [............]122 потребан број шумарских 

стручњака.
8

За правичну расподелу огревног дрвета образоваће се Команде места одбор 
са посебним бројем чланова.

Ови одбори имају и задатак да у најкраћем року установе потребну 
количину дрвета, како за појединце тако и за цело место о чему ће известити 

надлежну Команду места. Истовремено ће набављати предлоге за бесплатно 
издавање дрвета.

9
Упуства за извршење ове уредбе донеће Команда места у Чачку.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Услед постојећих ратних прилика дезорганизована је управа државних шума 
и снадбевање становништва (нарочито варошког) огревним дрветом.

Да би се поново организовала шумска привреда и тиме постигло да се:
а) сачувају шуме као опште народно добро,
б) На прагу зиме подмири неопходна потреба на огревном дрвету.
в) Осигура један од највећих прихода државе, и
г) обезбеди једна најнужнија потреба најсиромашнијем делу становништва, 

потребно је донети прописе о организацији шумске привреде и снадбевања 
становништва огревним дрветом.

Овај се предлог ставља у моменту када треба да се искористе све народне 
снаге и да сваки појединац да максимум од себе за опште народно добро.

Организацијом чета од људства које није под оружјем даје се прилика и 
онима, који моментално нису у могућности да суделују у борбеним редовима да 
допринесу свој део народној ствари.

Приход из државних шума би се онда повећао елиминисањем трошкова 
израде и транспорта, а у исто време строгим чувањем одстраниле би се бесправне 
сече, које су до сада биле рак-рана овог шумарства и омогућило уновчење и оних 
продуката који су до сада трулили по нашим шумама.

На до сада ослобођеној територији постоје шумске управе у Бајиној Башти, 
Ужицу, Лозници, Ивањици, Чачку и Г. Милановцу. Израда дрвета у сопственој 
режији започета је у државној шуми ЈЕЛИЦИ /Ш.У. ЧАЧАК/, РУДНИКУ /Ш.У. Г. 
МИЛАНОВАЦ/, ЈЕЛОВА ГОРА /Ш.У. УЖИЦЕ/ и ЦЕР /Ш.У. ЛОЗНИЦА/. После 
ослобођења Краљева долази у могућност и експлоатација држ. шуме ГОЧ, где има 
велике количине већ израђеног дрвета.

Све наведене шуме налазе се на подручју шумских управа Дирекције шума 
у Чачку, за то је у параграфу 9 унешено да потребна упуства за извршење ове 
уредбе пропише Команда места у Чачку, пошто се у истом месту налази централно 
надлештво поменутих шумских управа са потребним стручним особљем које може 
провести организацију читавог пословања на целој територији.

Примљена Наредба о искоришћавању државних шума

Равна Гора  Инж. Милутин Кнежевић с.р.
14. октобар 1941. год.  шумски виши пристав
  Инж. Милош Новичић с.р.
  шумски пристав
  Инж. Ђорђе Панић с.р.
 М.П. шумски пристав
  Инж. Момчило Г. Чемерикић с.р.
Одобрава  шумски пристав
Командант Ђ-штаб. пуковник  Инж. Миодраг Љујић с.р.
Драж. Михаиловић, с.р.  шумски пристав
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1303/9)

121  Докуменат је без датума, а у фонду је заведен под октобар 1941.
122 Оштећени део документа.
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ФАБРИКА ХАРТИЈЕ С.Д. ЧАЧАК
 СЕДИШТЕ БЕОГРАД
 уплаћени акцијски капитал ди. 10,000.000
 Телефон 3
 Адреса за телеграме: ПАПИР
 Централа
 Београд, Краља Петра ул. 19

Ст./к.      Чачак, 14-X-1941.
       Поштански фах 5

 П.Н.
КОМАНДИ МЕСТА
Четничког Одреда

        Ч А Ч А К
Извештавамо Вас, да смо данас одржали конференцију са стручним и радним 

особљем у фабрици. Циљ ове конференције је био да размотримо могућност 
стављања фабрике у погон. Како смо установили да имамо сировина и погонског 
материјала за шест недеља рада, мишљења смо да би фабрика првенствено могла 
да изради новинску хартију као и плакат хартију коју немамо на фабричком 
лагеру а која нам је потребна за новине. Како би фабрика за време од шест недеља 
потрошила све сировине које имамо сада на лагеру то је даљи рад немогућ.

Поред горњег фабрика располаже са дин. 6.000 /шест хиљада динара/ у 
готовом новцу што преставља незнатну суму за покретање фабрике за рад, јер 
исплата за раднике и намештенике фабрике износи око 100.000 дин. месечно то би 
било потребно наћи неку могућност за исплату радника и намештеника.

С обзиром на горње извештавамо и молимо команду да нам изда следеће 
упуте:

1/ Коју хартију треба да производимо?
2/ Како ћемо исплатити радничке дневнице и намештеника.

 Комесар,
 Андрија Стокић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/64)

БР. 174, ПОТПУКОВНИК ДРАГОСЛАВ ПАВЛОВИЋ УПОЗОРАВА НА 
ПОНАШАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОФИЦИРА У ЧАЧКУ, 7. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК.-

Код Милована Вукадиновића, благајника пореске управе у Чачку налази 
се један артилериски даљиномер, за противаеропланске топове. Одузети му га 
одмах а ако га не преда, извршити претрес и у случају да се нађе њега ухапсити и 
спровести стражарно а даљиномер одузети.

Преко органа трошарине, финансијске контроле и пореске управе преко-
нтролишите где се налазе та товаришта материјала подложног плаћању материјала, 
по коме трговци треба да плате око 3.000.000 динара, наиме трошарине. Постарати 
се да се овај новац што пре извуче за нас. Радити брзо, смишљено и савесно.

Државни новац сав који има тамо има по сигурном спроводнику да се 
пошаље овамо. Овај штаб располаже са издацима. Тако ако је потребно тој команди 

са образложењем заш[....]123 команда ће тражити и са достављеним новцем одавде, 
моћи ће да располаже у противном, никакви се издаци неће признати.

Данас ми се јавило 4 официра. Од тога броја свега је неколико активних, 
док је све остало резервни официр, односно чиновник и у слабим физичким 
кондицијама. У Чачку, међутим, и дан данас има пуно активних официра, а има и 
резервних. Неки су нашли службице неке, а неки су ослобођени док се не позову. 
Изволећете ми поднети тачан списак свих официра и на које су службе одређени 
по Вашем наређењу, као и ко од њих какву стр[................................................................]
[................] официра које ст[.........] Чачку, хоћу да знам [..............................................]
официре Ви запослили, на каквим дужностима и какви су они школ[ских] и 
стру[чних] квалификација. Рок за извештај по овоме са списком ОДМАХ.

Имам података да поједини официри седе пред кафанама, гласно разговарају, 
коментаришу разне догађаје, па чак и критикују поједине личности. На пример: 
Како је рецимо неко мање способан, јер му треба много времена за размишљање 
и доношење одлуке, како би неко други то боље свршио и т. сл., како је неко носио 
кратке панталоне и брљао по пепелу, док је он био официр и т.д. Ово све наводим 
примера ради, али несумњиво да убија углед нашем официрском ко[....]ји ако је 
за вајду, доста је претрпео за ово време одкад је Отаџбина [....]. Најзад, ово убија 
и морал и умањује сигурност нашега света у вођство. Ово према томе наноси 
штете целој нашој ослободилачкој акцији. Без обзира на изнето, ово не доликује 
официрима. Официр треба да је високо изнад дневних интрига. Време је бар сада да 
то официри схвате. Поновљени случајеви узимаће се у поступак НАЈСТРОЖИЈЕ. 

Све изнето за официре важи и за подофицире.
Имајте у виду да је пета колона развила пуну акцију. Развите пуну делатност 

да се то у зачетку спречи. Поступајте најстрожије, према свима онима који проносе 
лажне гласове или оне који иду у прилог непријатељу.

По могућству инсталирајте по вароши и пустите Лондон, нека свет слуша 
праве вести, а не немачке лажи.
 ЗАСТУПА КОМАНДАНТА
7. октобра 1941. НАЧЕЛНИК ГОРСКОГ ШТАБА
 потпуковник
 Д. Павловић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/90)

БР. 175, ТРЕБОВАЊЕ ПШЕНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ОД 
ОПШТИНЕ ТРНАВСКЕ, 7. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА МЕСТА
 ЧАЧАК     Н А Ј Х И Т Н И Ј Е
7. октобра 1941. године
 у Чачку
Пов. Бр. Службено

Претседнику општине
        Трнавске
У току 7 и 8 овог месеца та ће општина дотерати и предати војним органима 

у млину Брушије у Чачку (5000) пет хиљада килограма пшенице доброг квалитета, 
а за исхрану Четничких одреда Југословенске војске.

123 У наставку документа обележени оштећени делови.
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Извршењу овог наређења приступите безусловно.
Предата пшеница исплатиће се по одређеној цени.
Пшеницу има предати један општински орган.

 
 Командант, капетан I класе
 Б. Марјановић  
 М. Никшић, с.р.

Команданту места
     ЧАЧАК

У реону овог одреда, т.ј. општина Јежевачка па ни трнавска не функционише, 
те према томе храна није прикупљена и из разлога.

Овај акт, доспео је у одред 9. октобра 1941. год. а храна је требала прикупити 
се 7 и 8 ов. м.

Акт не гласи на овај одред, те се нисмо упуштали у туђу надлежност.
Акт Вам се доставља на надлежност и накнадно редовно наређење.

9. октобра 1941. год. Заступа Командира
 Спасоје Дилпарић
Да се одреде 
по 1 кола од партизана
и једна четника
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1302/8)

БР. 176, ТРЕБОВАЊЕ ПШЕНИЦЕ ОД ОПШТИНЕ ТРНАВСКЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА, 7. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА МЕСТА
ЧАЧАК     Н А Ј Х И Т Н И Ј Е

7. октобра 1941. године
        у Чачку
Пов. Бр. Службено

Претседнику општине
        Трнавске
У току 7 и 8 овог месеца та ће општина дотерати и предати војним органима 

у млину Брушије у Чачку (5000) пет хиљада килограма пшенице доброг квалитета, 
а за исхрану Чачанског партизанског одреда Др. Драгиша Мишовића.

Извршењу овог наређења приступите безусловно.
Предата пшеница исплатиће се по одређеној цени.
Пшеницу има предати један општински орган.

 Командант, капетан I класе
 Б. Марјановић  
 М. Никшић, с.р.

Команданту места
     ЧАЧАК

У реону овог одреда, т.ј. општина Јежевачка па ни трнавска не функционише, 
те према томе храна није прикупљена и из разлога.

Овај акт, доспео је у одред 9. октобра 1941. год. а храна је требала прикупиути 
се 7 и 8 ов. м.

Акт не гласи на овај одред, те се нисмо упуштали у туђу надлежност.
Акт Вам се доставља на надлежност и накнадно редовно наређење.

9. октобра 1941. год. Заступа Командира
 Спасоје Дилпарић
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 40)

БР. 177, НАРЕДБА ЗА ПУШТАЊЕ СИРЕНЕ ЗА ВАЗДУШНУ ОПАСНОСТ,
8. ОКТОБАР 1941.

Југословенске државне железнице
Команда станице Чачак
Бр. 47
8. октобра 1941. год.

Сирена Фабрике хартије
да даје знак УЗБУНЕ

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Како Фабрика хартије даје струју за овдашњу варош, то има увек под паром 
једну локомобилу.

Како пак се сирена на Гимназији слабо чује, то у случају ваздушног напада и 
опасности могла би Фабрика хартије да даје знак јер има добру и јаку сирену.

Молим за хитно наређење одређеном лицу од војне стране да одмах изда 
наређење машинисту Фабрике хартије да сиреном да знак узбуне и преда истог.

 КОМАНДАНТ СТАНИЦЕ: мајор
 Мил. Т. Мојсиловић
 КОМЕСАР СТАНИЦЕ:
 Аца Милошевић
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 36)

БР. 178, ЗАПИСНИК ИЗЈАВЕ СРЕТЕНА МАРКОВИЋА ИЗ РАКОВЕ КОМЕ СУ 
ПАРТИЗАНИ ОДУЗЕЛИ КОБИЛУ, 8. ОКТОБАР 1941.

Рађено 8. октобра 1941. године у канцеларији Штаба Четника југословенске 
војске у Чачку

ЗАПИСНИК
изјаве без позива

Сретена Марковића из села Ракове, среза љубићског, стар 32 године, [....]124 
пок. Велизара, ожењен, отац 3 деце, до сада судом не суђен, нити осуђиван, а нити 
сада одговара за нека дела код суда, изјави:

7. октобра 1941. године, код моје куће у селу Ракови, дошао је један партизан-
коморџија и саопштио ми је да је моја кобила од стране партизана мобилисана и да 
ја морам њему предати да је упаре са коњем Миленка Ристановића из истог села.

124 У наставку документа обележени оштећени и нечитљиви делови.
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Пре него што су ми кобилу одвели ја сам томе непознатоме партизану казао 
да је мој брат коњаник а и ја да сам то био и према томе моја кобила треба нама, 
јер сам намеран да се и сам пријавим добровољно за војску ради обнове наше нам 
драге Отаџбине.

Овај непознати партизан без да ми је на ово ма шта одговорио узео је моју 
кобилу и исту одвео, и ако сам му том приликом казао да ћу сутрадан т.ј. као данас 
доћи и жалити се команданту места.

Међутим када сам данас дошао у команду места и обратио се команданту 
Миленку Никшићу и молио га да ми даду бар реверс на одведену кобилу, он ми 
је [на то] одговорио да он неможе дати реверс док се тај командир не врати са 
положаја. Поред овога казао ми је, када се коњ врати да ће га онда предати моме 
брату на руковање који је код њих у партизанима, јер и они образују коњицу па је 
и њима он са коњем-кобилом потребан.

Напоменуто ми је и то: да мој брат Милољуб није вољан да служи у парти-
занима, већ на против у четницима, али пре 10-15 дана дошао је код мога брата у 
кућу Божо Малетковић и казао моме брату, боље да се сам пријави у партизане 
иначе ће доћи и отераће те партизани силом као што су и њега отерали.

Мој брат од страха да не би настрадао отишао је и пријавио се преко воље 
у Партизане. Он би рад био сада да се врати у четнике али му то не дозвољавају 
партизани.

Да је то тачно и да се он жели пријавити у четнике, али му не дају молим да 
се и он саслуша, где ће се ствар извести на чистину.

Према напред изнетом молим команданта да ми се моја одведена кобила 
[....]ни врати натраг, коју ће мој брат употребити као коњаник да се пријави у 
четнички коњанички одред где ће му као старешине бити искусни коњички 
официри.

Више по овоме немам ништа да кажем, све што сам казао истинито је и на 
ове моје речи могу се заклети.
 Присутни:
Писмен сам 1) Петровић Слободан 
Сретен Марковић с.р. 2) Бој [....]

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/34)

БР. 179, ПОТРАЖИВАЊЕ БИЦИКАЛА ЗА ПОТРЕБЕ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ, 
7-9. ОКТОБАР 1941.

Југословенске државне железнице
Команда станице Чачак
Бр. службено
7.X.1941. год.

Комаданту чачанског четничког одреда
         Чачак

На дан 2. ов. месеца та команда одузела је један бицикл марке N.S.U од г. 
Станимира Станишића чиновника Ср. Суда у Чачку.

Како је Станишић сада распоређен на службу при Команди Желез. станице у 
Чачку као курир, а за обављање ове дужности потребна су му превозна средства.

Стога се моли та Команда, да пом. бицикл преда сопственику уз повраћај 
реверса да би исти могао обављати поверену му дужност – службу што 
ефикасније.

Хитно је.
 Командант Станице
 Мајор,
 Мил. Т. Мојсиловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/76)

Југословенске државне железнице
Команда станице Чачак
Бр. 61
9. октобра 1941. г.

Команданту Чачанског Четничког Одреда
        Ч А Ч А К

У вези акта ове команде број службено од 7. овог месеца и овога пута се 
моли команда, да одмах по пријему овога акта достави овој команди тражени 
бицикл марке Н.Ц.У. који се налази код капетана I класе г. Јована Коловића а који је 
одузет од сопственика Станимира Станишића чин. Среског суда у Чачку - сада на 
служби при овој команди.
Ово сматрати као ствар хитне природе.    
 Заступа Команданта станице
 Инж. капетан I класе
 [потпис нечитак]
Команданту Чачанског четничког
одреда – Да капетан г. Коловић да 
реч по предњем и по могућству врати
бицикл сопственику.
Акт доставити истовремено
станици Чачак 
 По овлашћењу
 Команданта, капетан I кл.
 Јов. П. Мишић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/77)

КОМАНДА
Четничких одреда 
Југословенске војске
Бр. службено
7.X.1941. год.

КОМАНДАНТУ ЗАБЛАЋСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА

Упутите одмах мотоцикл марке „Гилера” са возачима у Команду четничких 
одреда у Чачку.
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Умољавају се све власти да возачима и мотору не праве сметње пошто се 
исти налази у служби ове Команде.

 М.П. По заповести команданта
  Поручник, 
   Петар Ј. Теодоровић

Команданту четничких одреда Југословенске војске – Чачак – У повратку 
акта упућујем моторцикл марке „Гилера” са возачима Видосавом Поповићем и 
Страхињом Бабићем, с молбом на надлежност.

9/X-1941.г. заст. Командира
Заблаће водник Мил. С. Поповић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/151)

БР. 180, РАСПОРЕЂИВАЊЕ МАЈОРА ЖИВАДИНОВИЋА НА СЛУЖБУ,
9. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Упућује се мајор Милисав Живадиновић на службу у команду места.
Распоредите га на најпотребнију дужност обзиром на његове физичке и 

стручне способности.

9. октобра 1941. г. М.П. По заповести команданта
  начелник горског штаба
  потпуковник
  Драг. Павловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/112)

БР. 181, НАРЕДБА БРОЈ 1 КОМАНДАНТА БОСАНСКОГ ЧЕТНИЧКОГ 
ОДРЕДА, У ЧАЧКУ 10. ОКТОБАР 1941.

НАРЕДБА Број 1.

Команданта Босанског Четничког одреда Југослов. војске
за 10. октобар 1941. године

I 

По извршеној формацији Одреда и указаној потреби то,

НАРЕЂУЈЕМ:

1) Командир 1 чете бити ће пеш. поручник Г. Божо Михајловић,
2) Командир 2 чете бити ће пеш. вод. III.кл. Милисав С.Којић
3) Командир 3 чете бити ће П.поручник Миливоје Бурић и
4) Командир 4 чете бити ће наредник Тодор Петровић.

За чланове комисије за набавку хране и снадбевање одреда одређујем:
1) Душана Барбареза
2) Ристу Јањића
3) Милоша Влачића

За чланове комисије за снадбевање породица Четника овог одреда 
одређујем:

1) Николу Бероша,
2) Г-ђу Јованку Шиљак
3) Анку Карановић и
4) Милу Мутић.

Чланови војног суда при овом одреду бити ће и то:
1) члан Командант овог одреда
2) члан Јован Вукотић
3) члан Милош Минић и 
4) члан жанд. наредник Вујо Косановић.
За шефа женског санитетског одељења, одређујем Г-ђу Влајков Јелисавету.
За вођу одељења за везу одређујем Симу Тепавчевића.

II

Командири чета распоредити ће своју чету по тројкама и за вођу тројки 
одредити најбоље четнике. Такођер командири чета изабрати најбоље подофицире 
за нареднике чета и ордонансе за везу. При томе ордонансе за везу одредити 
младиће од оног људства који нису служили војску. Такође од људства које није 
служило војску одредити за куваре, комору и спискове за све одређено људство за 
ову сврху доставити ми до сутра 9 часова неизоставно.

Ову наредбу саопштити одреду пред стројем, ради знања и тачног 
поступка.

 /М.П./ Командант Ппоручник
  Лазар Б. Елез с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/118)

БР. 182, ПОРУЧНИК МИЛОРАД РИСТОВИЋ ТРАЖИ ПОМОЋ ЗА 
СИРОМАШНЕ ЧЕТНИКЕ ИЗ ЧАЧАНСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА,

10. ОКТОБАР 1941. 

Команданту места Чачак

Сходно наређењу командантовом формирао сам “Чачански четнички 
одред”.

Одред је смештен у згради касарне бившег 19. артиљеријског пука. 
Формирање одреда је у основи готово али није још потпуно.

 Пошто одред располаже са много сиромашних четника молим команданта 
за помоћ у: храни, оружју и новцу, а нарочито да ми се свакодневно достављају 
артикли па ће у мојој одредској кујни бити спремана храна за четнике. Пошто 
немам довољно казана молим да ми се из базе додели 5 казана за кување. Сматрам 
да [...................................]125 да функционише почев од 11. то доставити све потребне 
артикле за кување хране.

Одред ће као кадровско људство почев од 11. бити стално у касарни.

125 Оштећени део документа.
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С молбом на надлежност
 

10/X-1941. Командат поручник
 Ристовић Милорад с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/45)

БР. 183, МАЈОР ЂУРИЋ, КОМАНДАНТ ОПСАДЕ КРАЉЕВА, ЗА ПОТРЕБЕ 
ТРУПА ТРАЖИ ТЕЛЕФОНСКУ ЦЕНТРАЛУ, 10. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Молим да се у овом штабу пошаље 15 километара антиинудкционог кабла 
/30-калемова/ и једна индукторска централа са два индукторска телефона.

Молим ово сматрати као врло хитно да буде овде до сванућа.

10. октобра 1941. године КОМАНДАНТ, мајор
 Р. Ђурић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/10)

БР. 184, КАПЕТАН ЈОВАН ДЕРОК ИЗВЕШТАВА ЧЕТНИЧКУ КОМАНДУ О 
УСПОСТАВЉАЊУ ВЕЗА СА ЉУБЉАНОМ, 10. ОКТОБАР 1941.

 КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ

Од свог човека у Љубљани добио сам писмо следеће садржине: “Вашу 
станицу уопште не чујемо. Стручњак нека преконтролира. Упозоравамо на следеће: 
станицу и антену координирати на један константан вал настоите 28, а”

У истом писму постоје још две тачке, које нисам још успео да прочитам, 
писано је неким бледо жутим хемиским мастилом, а не знам какав реагенс да 
употребим: квасим водом али се слова губе. Поред тога има још једно краће писмо.

Напомињем, да сам са Љубљаном уговорио позивни знак “LB”, а први 
разговор треба да се одржи једног понедељника, после претпоследње емисије 
Лондона на нашем језику.

10. октобра 1941.    
Капетан II кл. Ружинско Брдо  
Јован Дерок код Краљева
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/14)

БР. 185, КОМАНДА У ЧАЧКУ ДОСТАВЉА ЗАХТЕВ ДА У ЈЕЛИЧКИ 
ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД ПРИМИ АЛЕМПИЈЕВИЋ ДИМИТРИЈА, РАНИЈЕ 

УХАПШЕНОГ ОД ПАРТИЗАНА, 11. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА МЕСТА
Бр. сл.
11-X-1941. г.
ЧАЧАК

Команданту Јеличког четничког одреда. - Именовани г. Алемпијевић П. 
Димитрије приведен је ов. команди од стране партизана као сумњив. Истрагом се 

није испоставило да је сумњив а пошто именовани жели да ступи у Јелич. четнички 
одред молим истог примите и на истог у колико је потребно обратите пажњу.
 Командант
 Кап. I кл.
 Срет. С. Николић с.р.
Штаб
Јеличк. Четничког одреда Југ. Војске
11. октобра 1941. године
Положај

КОМАНДИ МЕСТА ЧАЧАК. – Повратком акта извештавате се, да је напред 
именовани непотребан овом одреду, јер у одреду имаде довољан број официра, а с 
обзиром за тешку исхрану, с молбом да се именовани распореди у други одред где 
буде потребан.
 М.П.  За Команданта
  Јеличких четничких одреда
  Југословенске војске
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/58) Чед. Вујовић с.р.

БР. 186, ЧАЧАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД ТРАЖИ ДА СЕ ДОБОШЕМ ОБЈАВИ 
ДА СЕ СВИ ПРИЈАВЉЕНИ ЈАВЕ У ОДРЕД, 11. ОКТОБАР 1941.

ЧАЧАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД
Бр. 11
11-X-1941. г.

КОМАНДАНТУ МЕСТА
        ЧАЧАК
Пошто се четници уписани у чачански четнички одред у кафани “Драгачево” 

нису сви пријавили ради формирања чачанског четничког одреда, то молим 
команданта за дејство да се објави добошем да сви четници уписани у чачански 
четнички одред а нису РАСПОРЕЂЕНИ дођу на дан 13 октобра 1941. год. у 8 часова 
у касарну 19. арт. пука где је смештен чачански четнички одред ради распоређивања 
и то од 17 до 60 године старости.
 М.П. Командант-поручник,
  М. Ристовић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/119)

БР. 187, ЧАЧАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД ТРАЖИ ОД КОМАНДЕ МЕСТА ДА 
ЗБРИНУ ПОРОДИЦЕ АКТИВНИХ ЧЕТНИКА, 11. ОКТОБАР 1941.

Чачански четнички одред
Бр. 7
11. октобра 1941. г
Чачак

Команди места – Чачак
Молим да се збрину породице активираних четника у Чачанском четничком 

одреду, иначе ће доћи до (кочења) у раду при мобилизацији за Чачански четнички 
одред.
 М.П.  Командант, поручник
  Ристовић Мијушко
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/135)
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БР. 188, ЧАЧАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД ТРАЖИ ДА СЕ УКЛОНИ 
ПАРТИЗАНСКА СТРАЖА КОД КАСАРНЕ, 11. ОКТОБАР 1941.

Команди места Чачак
Пошто је касарна 19. артиљеријског пука цела употребљена и већ настањена 

четницима Чачанског четничког одреда то је од сада непотребно да буде на 
капијама партизанска стража.

Молим команданта да се по овоме до[....]126 и хитно решење.

11-X-1941. г. М.П. Команданат, поручник
Чачак  Ристовић М. 

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/117)

БР. 189, ПРЕГЛЕД САСТАВА БОСАНСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА 
СТАЦИОНИРАНОГ У ЧАЧКУ, 12. ОКТОБАР 1941.

БОСАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД
Југословенске војске
Број службено
12. октобра 1941. год.
ЧАЧАК

Преглед састава људства
Бос. четничког одреда
доставља.-
 

КОМАНДАНТУ ЧАЧАНСКИХ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЈУГОС. ВОЈСКЕ

Према наређењу те команде у прилогу под /1 доставља се преглед састава 
одреда, бројног стања и наоружања људства Босанског четничког одреда 
Југословенске војске.

НАПОМЕНА: у одреду има /3/ три официра и то су:
1/ Потпоручник Елез Г. Лазар, командант одреда
2/ Поручник Михајловић Божидар командир 1 чете
3/ Потпоручник Бућић [...]127 Миливоје командир 3 чете
Подофицира има /76/ седамдесет и шест од којих /39/ тридесет и девет 

наредника и /37/ тридесет и седам поднаредника.
Означено људство [...]рбено, то су људи који су потпуно усавршени за борбу, 

а људство означено ка[...] особље то су младићи способни а нису служили војску.
Упутна станица и к[...] за снадбевање породица налазит ће се у Чачку до 

даљег мога наређења.
 Командант Ппоручник 
 Лазар Елез

Преглед
Састава Босанског Четничког одреда Југословенске војске

Р.бр Назив јединице
                          наоружање

Бројно 
стање

Пушака
Бомби

5

Револвера

3

1 Штаб 
одреда

Комисија за снад. одреда 
са пом. особљем 10

Ком. за снадбевање пород. 
четника 4

Упутна станица 3

2 1 чета

Војни суд одреда 4
....... 3 8Борбено особље .....

3 2 чета

Пом. особље (комора 
и.т.д.) .....

........ 1 6Борбено особље ......

4 3 чета

Пом. особље (комора 
и.т.д.) 18

1 2Борбено особље 41

5 4 чета

Пом. особље (комора 
и.т.д.) 11

Борбено особље 42

6 5 чета

Пом. особље (комора 
и.т.д.)

15
43 1 2

Чета је већином 
састављена од 
желез. особља 
па према 
потреби ће се 
распоређивати 
код желе. 
саобраћајне 
службе 

Борбено особље

Пом. особље (комора 
и.т.д.)

7 Вод за
Везу 10 1 7 15

8 Болнич.
особље 18

  Свега: борбено особље 216     11 20 32
      Помоћно особље 98

 Командант п.поручник
 Лазар Елез

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/107)126 Оштећени део документа.
127  У наставку документа обележени оштећени делови.
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БР. 190, ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ ЧЕТНИЧКИМ ЗБОРОВИМА У СРЕЗУ 
ТРНАВСКОМ, 12. ОКТОБАР 1941. 

  КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК
      

По усменом наређењу Вашем и овлашћењу које сте ми дали: обишао сам све 
општине у Срезу Трнавском у истима сам одржао четничке зборове.

На истим зборовима, одржао сам говоре у следећим тачкама:
1. Ради избора заједничке општ. управе
2. Прелажење чланства са једне у другу страну
3. О дисциплини и раду чланова четника
4. О помоћи чланству
5. Због пуцања по селима
6. О ширењу алармантних вести
7. Због појединих крађа по селу
8. О моралном упису људства на једну или другу страну, од 17 до 60 

година

По мом распореду одржао сам у следећим општинама четничке зборове:

8-  X- општина   Трнавска
9-  X-         “         Јежевачка
10-  X-        “         Слатинска
11-  X-        “         Качулице-Горичани
12-  X-        “         Лазачка

Сви зборови су успели у сваком погледу одзив је био изван сваког очекивања, 
народ је дошао у великом броју и ако је мало рока било у сазивању и ако су били 
радни дани.

Народу сам објаснио сва наређења као и то да смо ми у ратном стању и да се 
сва наређења која се добију морају без изговора извршавати.

Све говоре одржао сам у помирљивом духу и по инструкцијама које сте ми 
Ви дали.

Командири чета у свим горе општинама изашли су ми у сваком погледу у 
сусрет, што је за сваку похвалу за њих. А нарочито ми је изашао у сусрет заст. К-
дира Трнавске чете; исти ми је ставио на расположење превозна средства а дао ми 
је и једног наоружаног пратиоца који ме је пратио у све општине.

О успеху мога говора то мислим да ће к-дири чета известити какав је ефекат 
мог говора био.

По мом мишљењу требало би што је могуће чешће слати људе на терен ради 
обавештења народа о свему, као и то да би четничке легитимације и пропагандни 
материјал требало у што већем броју слати народу.

12. октобра 1941. ДЕЛЕГАТ
Лазац (потпис нечитак)

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/123)

БР. 191, ТРУПЕ НА ОПСАДИ КРАЉЕВА ЗА СВОЈЕ ПОТРЕБЕ НА ПОЛОЖАЈУ 
ТРАЖЕ ОД КОМАНДЕ МЕСТА У ЧАЧКУ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И 

КАБЛОВЕ, 12. ОКТОБАР 1941.

ТЕЛЕГРАМ
12-X-1941.       Чачак

Хитно – пре свега

Команданту места. Чачак

Још у току данашњег дана доставите 30 котура телефонског кабла и 5 
централа телефонских од 5 броја за Краљево а на руковање воднику вода за везу 
поруч. Г. Деврњи Чеди. Овај је кабл и тел. апарати хитно потребни за положај.

Молим да се у вези предњег изда и потребно овлашћење складишту 
поштанске дирекције које ће предње и изузети.

Примљено 17.ч. 20 По заповести [....]128

 Реф. за везу поруч.
 Јов. Ћевез с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/125)

БР. 192, ПАРТИЗАНСКА ЗАПОВЕСТ ЗА НАПАД НА КРАЉЕВО,
12/13. ОКТОБАР

ЗАПОВЕСТ

Команданта драг. парт. батаљона за ноћ између 12 и 13 октобра 1941.

Драги партизани,
Знам да сви горите од жеље да град Краљево, који је до овог тренутка у 

рукама крвавих фашистичких бандита, постане што пре наше – српско, слободно 
партизанско Краљево.

Ноћас ми крећемо, да га освојимо нашим челичним партизанским 
мишицама, пушкама, бомбама, а изнад свега да га освојимо нашом дисциплином 
коју прати наша стаљинска храброст, одлучност, мудрост и савесност. Ви сте 
самном ја са вама. До виђења другови у слободном партизанском Краљеву.

Живела партизанска борба.
Живео друг Стаљин

Полит. комесар Командант
Милојко Ћирјаковић Богдан Капелан
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 76)

БР. 193, ЛЕТАК КОМАНДЕ ОПСАДЕ КРАЉЕВА НЕМАЧКИМ ВОЈНИЦИМА, 
ОКТОБАР 1941.

ХИТЛЕРОВЕ СЛУГЕ
Судбина Краљева је запечаћена.
Сви ћете бити ратни заробљеници као и ваши другови из Милановца, 

Крупња, Лознице, Крушевца, Ниша и многих других гарнизона.

128 Оштећени део документа.
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Грозна дела која сте у Краљеву и његовој околини извршили, не допуштају 
нам да вас узмемо у заштиту од народне освете.

Једини спас је да се добровољно предате трупама које су Краљево блокирале, 
учините то одмах, јер ће иначе бити доцкан.

Ваши стари, жене и деца, већ вас годинама ишчекују. Желите ли да их опет 
видите, или хоћете заувек своја тела да оставите у српској земљи?

Добро промислите и пазите да не буде доцкан.
Ко се сам преда пре нашег напада неће му се догодити ништа и долази под 

нашу заштиту.
 КОМАНДАНТ ОПСАДЕ
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 83)

БР. 194, ЛЕТАК КОМАНДЕ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА “КРАЉЕВО ЈЕ 
ОСЛОБОЂЕНО”, ПОЛОВИНА ОКТОБРА 1941.

БРАЋО СРБИ!

После ослобођења Ужица, Пожеге, Горњег Милановца и Чачка, четнички 
одреди нису се зауставили. У својој жељи да свој поробљеној браћи донесу жуђену 
слободу, они су кренули даље.

Одмах после ослобођења Чачка, групе четника су се концетрисале ради 
напада на Краљево, где се је непријатељ повукао и утврдио.

Иако слабо наоуржане, наше чете се нису уплашиле ни тенкова ни 
непријатељских “Шту-ка”.

Захваљујући смелим нападима, који су после извесних припрема почели 8 
о.м. напори наших четника крунисани су успехом.

КРАЉЕВО ЈЕ ОСЛОБОЂЕНО
 

На краљевачким домовима вију се данас поносно српске и југословенске 
заставе.

Наша срца су испуњена бескрајном радошћу и вером у крајњу победу.
Али у овим тренутцима наша радост је прожета и осећањем бола. Многа 

наша браћа дала су своје младе животе, да би се постигао овај значајан успех.
Сваки од тих погинулих јунака заслужио је да се посебно помене. Ми се 

ограничавамо да поменемо два најболнија губитка.
У смелом јуришу на непријатељске положаје 13. октобра пао је херојски 

војвода Јеличког одреда, поручник ЈОВАН БОЈОВИЋ.129 Последње његове речи: 
“БОРИТЕ СЕ И ОСВЕТИТЕ МЕ!” понеће у свом срцу сваки четник, а Јелички 
одред умеће да освети смрт свога неустрашивог војводе.

Приликом одбијања једног немачког напада код Рибнице, пред Краљевом, 
тешко је рањен капетан II кл. ДРАГОЉУБ ЛАУШЕВИЋ, помоћник команданта 
Заблаћског одреда, коме је тенковски митраљез отсекао ногу. Не хотећи да падне 
непријатељу жив у руке, он је, попут старих четника упалио сам своју бомбу, која 
му је прекратила живот.

Истичемо ове примере херојства са болом и поносом.
Нека је вечна слава Бојовићу и Лаушевићу!

СЛАВА ПАЛИМ БОРЦИМА!
ЖИВЕЛО СЛОБОДНО КРАЉЕВО!
Живела слобода свих Срба и Југословена!

 Команда четничких одреда
(Архив Србије, ЗП – В – IV – 156 )

БР. 195, МРТВАЧКИ САНДУЦИ ЗА ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ НА ОПСАДИ 
КРАЉЕВА, ОКТОБАР 1941.

ОТПРАВЉЕН ТЕЛЕГРАМ
Код Војне Т.Т. станице

Адреса: „Јастреб”

Текст: Сутра до 10 h треба послати 16 сандука мртвачких, добро их маскирати.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/9)

БР. 196, МАЈОР ПАЛОШЕВИЋ ПОТРАЖУЈЕ ОДЕВНЕ ПРЕДМЕТЕ,
13. ОКТОБАР 1941.

Драги Марјановићу,

Буди добар па ми ако икако можеш пошаљи 30 комада шубара за моје људе.
Шињел неки јер ја сам без горње одеће а хладноћа је стигла.
Писаћу портабл машину.
Пар веша, марамице и чарапе за мене.

13.X.1941. Воле те твој
Положај друг Палош
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/68)

БР. 197, ИЗРАДА НАРОДНОГ ОДЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА, 
13. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Предузмите потребно да се што пре и што хитније пошаље најмање 15 кома-
да стражарских бунди, пошто је велика хладноћа а стражари немају шта да обуку. 
Ово је једно врло важно питање па је потребно да се ово што пре уради и пошаље.

Поред овога, мобилишите све абаџије, шнајдере у Чачку и наредите потребно 
да се што пре одпочне са израдом НАРОДНОГ ОДЕЛА. Принцип рада војнички 
пошто се нема кад узимати мера за појединце. Сав штоф који се нађе и који има на 
расположењу употребити на израду одела и то да буде једнообразно.

Све ово сматрати КАО ВРЛО ХИТНО И НЕОПХОДНО, нарочито за 
стражарске бунде.

13. октобра 1941.  М.П. ЗАСТУПА КОМАНДАНТА
  НАЧЕЛНИК ГОРСКОГ ШТАБА
  Потпуковник
  Драг. Павловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/100)

129 Поручник Јован Бојовић, активни официр војске Краљевине Југославије, рођен 1909. у 
Ртарима, драгачевски срез. Командант Јеличког четничког одреда, погинуо на Краљеву у 
борби са Немцима 15. октобра 1941. године.
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БР. 198, ТРЕБОВАЊЕ ЗА ОПАНКЕ, 13. ОКТОБАР 1941.

Т Р Е Б О В А Њ Е

На једне опанке који се изузимају од опанчара Перка Јовановића из Чачка, а 
за потребе четничког одреда Југословенске војске.

13. октобра 1941. год. М.П. Командант капетан I класе
У Чачку  Б.Марјановић с.р.

(300) триста дин.
примио Узелац
радио Равна Гора
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бб)

БР. 199, НАРЕДБА БР. 2, ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМАНДЕ МЕСТА У ЧАЧКУ,
13. ОКТОБАР 1941.

НАРЕДБА БРОЈ 2

1)   Казниће се СМРЋУ на лицу места свако оно лице, које убудуће у ма ком 
циљу на ослобођеној територији:
а) кида жицу или квари телеграфско-телефонске линије
б) које квари железничке стројеве и објекте на њима,
в) које стоји у ма каквој вези са непријатељем или му ма у чему помаже.

2)   Позивају се сва лица код којих се налазе туђи радио апарати и туђа 
покретна имовина сваке врсте, да исте одмах, а најдаље у року од 2 дана 
по обнародовању ове наредбе, пријаве овој команди, јер ће у противном 
кривично одговарати.

3)   Дешава се да поједини представници чатничког и партизанског одреда 
мобилишу људство, стоку, велосипеде и механичка возила (кола, аутомобиле, 
мотоцикле) без обзира да ли она припадају дотичним организацијама или не. 
Како овакав поступак није у духу постигнутог споразума између поменутих 
организација, то се НАРЕЂУЈЕ: ДА СЕ СВА МОБИЛИСАНА ИЛИ ОДУЗЕТА 
(РЕКВИРИРАНА) СТОКА, ВЕЛОСИПЕДИ, СТОЧНА И МЕХАНИЧКА 
ВОЗИЛА КАО И ЉУДСТВО, ОДМАХ ВРАТЕ СОПСТВЕНИЦИМА, 
ОДНОСНО ЊИХОВИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, БЕЗ ОБЗИРА ГДЕ СЕ САДА 
НАЛАЗЕ. ЗА НЕИЗВРШЕЊЕ ОВОГА КРИВИМА ЋЕ СЕ СУДИТИ ПО 
КРАТКОМ ПОСТУПКУ.

4)   Исто тако утврђено је, да поједини представници четничких и партизанских 
организација насилним путем и претњама уписују поједина лица у своје 
организације т.ј. без икаквог слободног опредељивања. Пошто је овакав рад 
противан духу обостраног споразума, то ће се убудуће за овакве поступке 
са кривцима најстроже поступати.

  СВА ЛИЦА КОЈА СУ ПРИСИЛНО УПИСАНА, НЕКА СЕ ОДМАХ 
ИЗЈАСНЕ КОЈОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЖЕЛЕ ДА ПРИПАДАЈУ И НЕКА СЕ 
ВРАТЕ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА КОЈУ СЕ СЛОБОДНО САМА ОПРЕДЕЛЕ.

5)   Примећно је да поједини припадници четничких и партизанских 
организација, као и лица ван њих, троше муницију и разни други 
експлозивни материјал у шенлучењу и без икакве потребе. Како смо за сада 

у овом материјалу оскудни, то ће сваки који се убудуће огреши о ову наредбу 
бити најстрожије кажњен по Војно кривичном закону.

6)  Још један пут се саопштава грађанству: да је сваки претрес станова и 
лишавање слободе најстрожије забрањен без писменог налога ове команде, 
сем изузетних случајева када се ово врши на лицу места у интересу јавног 
реда и поретка. Исто тако, ако се поједина лица буду лишавала слободе без 
налога ове команде т.ј. одбора за петоколонце, такође ће постојати писмени 
налог за хапшење издат од стране овога одбора.

7)  Ова команда има податке, да поједина лица и на даље на своју руку одузимају 
неким власницима робу, артикле, хране, обућу итд.

  ОВАКВО ОДУЗИМАЊЕ-РЕКВИЗИЦИЈА СТВАРИ У БУДУЋЕ СЕ 
НАЈСТРОЖИЈЕ ЗАБРАЊУЈЕ И НЕЋЕ СЕ ПРИЗНАВАТИ ОД СТРАНЕ 
ОВЕ КОМАНДЕ ПРИЧИЊЕНА ШТЕТА СОПСТВЕНИЦИМА, А 
СА ИЗГРЕДНИЦИМА КОЈИ ОВО ЧИНЕ НАЈСТРОЖИЈЕ ЋЕ СЕ 
ПОСТУПАТИ.

8)  Поред тога примећено је да су поједини четници и партизани насилним 
путем одузимали оружје од појединаца, припадника тих организација. Како 
је ово противно духу споразума то се ово оружје, одузето на овај начин мора 
вратити власницима.

  СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА СВИМА И СВАКОМЕ ДА СЕ УПОЗНАЈУ СА 
САДРЖИНОМ НАРЕДАБА, ОГЛАСА, ОБЈАВА ИЗДАТИХ ОД ОВЕ 
КОМАНДЕ И ДА ИХ СЕ У СВЕМУ ПРИДРЖАВАЈУ, ЈЕР НЕПОЗНАВАЊЕ 
НЕЋЕ НИКОГА ОПРАВДАТИ И ИЗВИНИТИ.

 КОМАНДАНТИ:
КОМАНДА МЕСТА  капетан I класе
13 октобра 1941 год.  Богдан Марјановић
У Чачку Миленко Никшић
(НМЧ, Збирка микрофилмова, К-5-1299)

БР. 200, ЗА ПОТРЕБЕ АРТИЉЕРИЈЕ КОД СИРЧЕ ОД ЗАВОДА У ЧАЧКУ СЕ 
ТРАЖЕ НИТРОГЛИЦЕРИН И ПУМПЕ, 13. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ „ЗАВОДА”
      Чачак
У вези с телефонским захтевом Команданта артиљерије Г. Правдића 

изволите Најхитније доставити истоме у Сирчу следеће:
5 литара глицерина
1 пумпу са малометром

Ово послати преко Вира.

Чачак 13. X. 1941. године М.П. Командант – капетан I класе
  Богдан Марјановић

Траженог материјала нема у Заводу, евентуално може се наћи у апотекама. 
Пумпе такође нема.
 Командант Завода
 [....]130 Ушћебрка

130 Оштећени део документа.
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За набавку напред наведених ствари одређујем у комисију и то: 
1) Активног чиновника Којовића Драг.131 који ће по извршеној набавци 

поднети овом штабу извештај са потребним документима.

14. октобра 1941. год. М.П. Командант капетан I класе
у Чачку  Богдан Марјановић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/39)

БР. 201, ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ЧЕТИРИ ТОПА У ЗАВОДУ ЧАЧАК,
14. ОКТОБАР 1941. 

КОМАНДАНТУ МЕСТА И НАЧЕЛНИКУ ШТАБА ЧЕТНИКА
        ЧАЧАК

Према Вашем наређењу прегледао сам у Заводу четири топа, која су нађена 
као плен.

Топови су модела Дан[..]132лезовог неки од 1874. године, а неки од 1892. 
године, калибра 80 мм. Од ових четири цеви код два топа не раде затварачи, 
односно неисправни су. Тако исто од ових топова нема нишанских справа ни 
либеле ни доптера. За ове топове пронашао сам два предњака који немају руде нити 
ждрепчаника. Тако исто за ове топове нема муниције нити упаљача – фрикциона 
цевчица. Нађена је једна кара без предњака.

Према овоме од ових четири топа могла би се два употребити ако би се 
пронашла муниција и нишанске справе.

За ове топове недостаје муниције истог модела, а то је 80 мм у пречнику, која 
се позади пали фикционом цевчицом.

14. октобра 1941. година Резервни артилериски мајор
Чачак М. Косић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/126)

БР. 202, ПАРТИЗАНИ ИЗ ЧАЧКА ШАЉУ СВОЈЕ ЉУДСТВО ЗА КРУПАЊ-
УЖИЦЕ, 13. ОКТОБАР 1941.

Г. Капетане

За Ужице – Крупањ
ићи ће око 300 људи.133

Известите да ли може та композиција да кре[не] данас до 3. по подне.
14/X [...]
 М. Никшић
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 52)

БР. 203, ГРУПА АКТИВНИХ И РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА ИЗ ЧАЧКА 
ИЗВЕШТАВА КОМАНДУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ

О ПРИСТУПАЊУ ПАРТИЗАНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА И МОЛИ
ЗА ДАЉА НАРЕЂЕЊА, АКО НИСУ ПОСТУПИЛИ

ПО ПРОПИСАНОЈ ВОЈНОЈ ОБАВЕЗИ, 14. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДИ МЕСТА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЈУГ. ВОЈСКЕ
       ЧАЧАК

Ми доле потписати резервни официри, а на тражење команде места 
Четничких одреда југословенске војске-Чачак, дајемо следећу изјаву:

Приликом уласка у Чачак народноослободилачких партизанских и 
четничких одреда, а на обавезан позив упућен грађанству да се уписује у једну или 
у друге одреде, без икакве пресије, пријавили смо се за Народноослободилачки 
покрет, као грађани, сматрајући да смо се овим ставили на расположење свим 
народно ослободилачким снагама које имају за циљ, прво и најважније ослобођење 
од непријатеља.

Схватили смо да овим путем, не само као грађани, већ и као резервни 
официри, испуњавамо своје обавезе према народу.

У случају, да по схватању команде, са овим уписом у Народно ослободилачки 
покрет, нисмо удовољили нашој војној обавези, као активни и резервни официри 
Југословенске војске, молимо за сходно наређење.

14-X-1941. год. Потписујемо:
Чачак рез.вазд.ппоручник Ђ. Миодраг Радовановић
 рез.пеш.поручник Душан М. Анђелковић
 рез.коњич.поручник Миодраг Радичевић
 ветер.пору. Петар Тимотијевић
 резервни [............]134 Спасо П. Јауковић
 рез.пеш.поручник [..... .....]јевић
 рез.вет[....] Радиша Ћ. Вујовић
 рез.пеш.поручник Коста Д. Николић
 рез[................] Голубовић Милорад

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 376)

БР. 204, ИЗВЕШТАЈ РАДОЈКА ЈОВАНДАРИЋА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ЧЕТНИКА У ГРУЖИ И КОТЛЕНИЧКОГ ОДРЕДА, 15. ОКТОБАР 1941.

Господине капетане,

Овамо немогу да нађем довољно соли и гаса за мој одред. Ако се тамо може 
добити молим да ме известите да бих послао за то.

Организација иде одлично, имам већ на 2000 људи у мом одреду само мало је 
оружја па се људи ненаоружано никако немогу [д]а сами себе сматрају војницима. 
Ипак је добро. Поред свих покушаја Немци неуспевају да пробију блокаду.

Сад радим да се организује Гружа где је већ расположење добро, само да 
имам времена да отем тамо – за неколико дана све би било у нашој организацији. 

131  Име Којовића је накнадно написано, руком, преко имена рез. капетана свештеника 
Милутина Милутиновића.

132  Оштећени део документа.
133  По сећању преживелих партизана, већ 16. октобра 1941. године из чачанског краја у Ужице 

се пребацују партизанске јединице које с спремају за борбу против четника (Радисав 
Недељковић,  Записи и сећања из народноослободилачке борбе у чачанском крају,  Горњи 
Милановац 1988, стр. 161).  134 У наставку обележени оштећени делови документа.
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Њихови људи сада раде по мојим инструкцијама и надам се да им нећу бити 
неопходан.

Пошаљите ми неколико бројева нашег четничког листа.
Поздрав!

15-X-1941. Радојко С. Јовандарић
 рез.пеш. ппуковник
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/126)

БР. 205, БОСАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД ПОТРАЖУЈЕ ОРУЖЈЕ ЗА СВОЈ 
ОДРЕД, 15. ОКТОБАР 1941.

БОСАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД
Југословенске војске
Бр. 16
15. октобра 1941. год.

КОМАНДАНТИМА ЧЕТНИЧКИХ И ПАРТИЗАНСКИХ ТРУПА

Босански Четнички Одред Југословенске Војске формирао сам за борбу 
противу заједничког непријатеља са бројним стањем од /340/ три стотине четрдесет 
бораца.

Како овај Одред нема оружја сем 12 пушака у целом Одреду то молим г.г. 
Команданте за одобрење, да ми се за Одред изда бар /200/ две стотине пушака из 
магацина фабрике оружја у Ужицу са одговарајућом количином муниције.
    

Дел. бр. 163 М.П. КОМАНДАНТ
15-X-1941.   п.поручник
Чачак  Лазар Б. Елез

Команданту Партизанских трупа Чачак. Пошто ова команда не располаже са 
никаквим оружјем, моли се тај командант да издејствује код свог друга партизана 
у Ужицу да се изда потребан број пушака и муниције за предњи одред, те како 
би исти могао да крене у акцију заједно са осталом браћом партизанима ради 
ослобођења Босне и осталих крајева.

 М.П. Командант, капетан I кл.
  Богдан Марјановић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 37-НОБ)

БР. 206, ИЗВЕШТАЈ МАЈОРА ДАНГИЋА СА ВИШЕГРАДСКОГ ФРОНТА,
15. ОКТОБАР 1941.

  

Драги брате,

Примио сам твој проглас од 10.X. ов. г. који је све борце у Босни, а по готово 
на Вишеградском фронту, обрадовао.

Овде је ситуација доста тешка. Око 100 хрв. војника, 100 Турака из Санџака 
и још 800 усташа Муслимана укопали су се и имају око 30 митраљеза, 2 топа од 37 
мм. и 2 бацача.

Ми смо и бројно и по наоружању слабији. Пад Вишеграда би допринео паду 
многих места и ослобођењу Источне Босне са Сарајевом.

Молим те, што пре крени са јуначким одредом и којим топом да се 
душманину зада смртни ударац.

Одлазим даље у Босну да охрабрим и остале борце.
Братски те поздрављам и сву браћу.
За краља и отаџбину.
Борићемо се до коначне победе.

15.X.1941.  Мајор
Бос. Јагодина М.П. Јездимир Дангић с.р.
    

Братски поздрав [...]135 им од мене
 Војводе златиборског
 Рад. Ђекић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/70)

БР. 207, КАПЕТАН ДЕРОК ЗА ПОТРЕБЕ ТРУПА НА ОПСАДИ ТРАЖИ 
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ, 16. ОКТОБАР 1941.

Команданту места Чачак

Лекар Морав. отсека опсаде Краљева, кап. г. Др. Златић, који се налази у 
с. Сирчи, моли да му се пронађе и упути материјал по приложеном списку. За 
прикупљање тога материјала молим да се одреди један лекар из Чачка, а посао да 
обави хитно пошто се овде свакодневно воде борбе.

Изгледа да партизани располажу са већом количином санитет. материјала 
у Љубићу код Смиљанића (млин) или у магацину у Брђанима. То је материјал 
заплењен из вагона. Могло би можда да се добије од тога. 

Молим да ађутант пита телефоном Кта места Уж. Пожега, кап. г. Игњатовића, 
да ли ми је послао јахаћег коња и куда. Ако је могуће нека ми се реквирише и једно 
седло, па све заједно пошаље овамо.

Унапред хвала.

16-X-1941. Срдачан поздрав
Сирча Кап. Ј. Дерок

P.S. Потребно је да се одреди и један хирург, о томе ћу да јавим накнадно преко 
штаба опсаде Краљева.
       Ј.Д.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/81)

БР. 208, ИЗВЕШТАЈ СТАНЕ ГРАДИНСКИ ДА КОМУНИСТИ У ЧАЧКУ 
СПРЕМАЈУ СТРЕЉАЊА НЕКИХ ГРАЂАНА И ДА КРИТИКУЈУ ЧЕТНИКЕ, 

ПОЛОВИНА ОКТОБРА 1941.

Г. Богдане!

Дознала сам да је синоћ одржана седница код пар. ком. да се у Чачку има 
стрељат још 50 угледних грађана. То је чврсто решено и од тога их нико неће 
одвратити, по причању једног парт. решетали су и војску нашу а нарочито 
официре. Будите опрезни и немојте да будете изненађени од њих, кажу: Такав (је) 

135 Нечитљив део документа.
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наш програм и од тога се не може одустати, ако буде ко покушао да нас спречи биће 
револуција и ми то хоћемо друкчије се програм наш не изводи. Говор је одржао 
неки Синиша [...........................]136, Војо Матовић, Драго Алексић, неки Павле и тако 
редом до педесет људи.

Страшно су погани комунисти, и решени да се са Вам бију. Дознала сам да се 
из Мрсаћа преноси неки експлозив за Ужице и Пожегу, партизани преносе, чини 
ми се да спремају неки програм. Добили су пре три дана петнајест буради бензина, 
да ли Ви знате што о томе или не? Ви примате све са резервом као дисциплинован 
војник, али Вам скрећем пажњу да Ви са Вашим људима добро пазите и на опрези 
будите, мене је страх да Вам они иза кулиса не раде, а у то сам убеђена. 

Експлозив се преноси ноћу између 17. и 18.X . у вагонима.
Богдане молим Вас водите рачуна да ово остане дискретно, не поверавајте 

ником, због мене.
 Поштује Вас
 Ст.Градински137

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/59)

БР. 209, РАЗРЕШАВАЊЕ ЦЕНЗОРА ПРИ ПОШТИ СА ДУЖНОСТИ,
16. ОКТОБАР 1941.

Команда штаба четника
Бр. 217
16. X. 1941. год.
У Чачку

Војном П.Т.Т. Одсеку

Одмах по пријему овога акта све цензоре постављене на телефоне при 
пошти Чачак разрешите дужности и вратите их одреду коме припадају.

Од команде места тражите актом постављење потребног броја цензора с 
тим да их буде више од четворице.

  По овлашћењу Команданта
 М.П. Шеф П – отсека
  [нечитко]
 (ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/128)

БР. 210, ИЗВЕШТАЈ САМОСТАЛНЕ ОФИЦИРСКЕ ПАТРОЛЕ СА 
ИЗВИЂАЊА ПУТА ЧАЧАК-Г.МИЛАНОВАЦ, 16. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЗА ЧАЧАК И ОКОЛИНУ
       ЧАЧАК

Према Вашем усменом наређењу од 15.X.1941. год. као вођа самосталне 
официрске патроле, са коњичким поручником Станком Обрадовићем и једним 
оделењем од десет наоружаних коњаника, извршио сам извиђање пута Чачак-

Горњи Милановац, као и брђанску клисуру у колико се односи на употребу пута за 
војне потребе и саобраћај па сам утврдио следеће:

Пут Чачак-Горњи Милановац од Прељине до Милановца потпуно је 
онеспособљен за саобраћај запрежних и моторних возила, јер су већи број мостова 
гвоздених и дрвених потпуно онеспособљени тако да преко истих ни пешачки 
саобраћај неможе се обавити.

Патрола је морала услед неупотребљивог пута ка Милановцу променити 
правац кретања, те је преко села Соколића стигла до брђанске кафане одакле 
је партизанска стража пропратила патролу до брусничке чесме на коме се 
међупростору налазе укопане мине. На путу Брђани-Милановац ископане су на 
сваких сто метара и на најстрмијим обалама и окукама јаме ширине четири метра 
а дужине колико је широк пут. Испред и позади јама подигнуте су барикаде од 
ломљеног камена тако да је апсолутно онемогућен саобраћај ма каквих возила 
па и моторних те је патрола била принуђена да цео пут од Брђана до Милановца 
превали пешке.

У путу до Милановца наишао сам са патролом на партизанску стражу код 
брђанске школе од које сам се обавестио да се партизанска чета налази испред 
клисуре у приправном стању. Из Семедражи јавио сам се преко команданта 
железничке станице у Чачку Команданту четничких одреда и поднео први 
извештај. Од Семедражи патрола је се кретала државним путем до првог километра 
од Милановца па је после детаљног извиђања утврдила да се непријатељ налази са 
својом предстражном линијом на периферији вароши око 300 до 500 метара и да је 
исти запалио многа сена у околини Милановца и већи број кућа у вароши у свима 
улицама које су догоревале у времену нашег бављења у близини Милановца.

Јачина непријатеља, према исказима грађана из околине Милановца и 
грађана који су избегли из Милановца, рачуна се око 350 до 400 војника. Како 
сам имао задатак да извидим и део пута од Милановца до села Трепче у правцу 
Мрчајеваца у погледу употребљивости истога за војне потребе и саобраћај, то сам 
са патролом данас у четири часа кренуо преко села Бруснице и изашао на исти 
пут кога сам извидео до села Трепче и утврдио да су мостови порушени а јаме 
на више места прокопане тако да је осим пешака на овом путу сваки саобраћај 
онемогућен.

Осим партизанске чете у брђанској клисури са другим одредима нисам 
у току ноћи дошао у везу, јер су се сви одреди који су учествовали у борби са 
непријатељем код Враћешнице и брда “Рапаја” повукли северно и западно од 
Милановца а партизански одреди посели планински венац планине “Вујан” одакле 
се до шест часова нису спуштали а подписати је са патролом услед хрђавог времена 
морао се кренути натраг. Патрола је око 4,30 часова данас приметила покрет 
непријатеља у правцу Крагујевца, чувши рад моторних возила, те је у изгледу да се 
неће даље задржати у Милановцу.

16.X.1941.год. Вођа Самост.Официрске
на положају [нечитко]

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/72)

136 Оштећени део документа.
137 Стана Градински, обавештајац на телефонској централи. По слому устанка она је и даље 

извештавала четнике, да би крајем 1942. године била откривена и ухапшена од Немаца.
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БР. 211, НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА АЕРОДРОМЕ У ПРЕЉИНИ И ПОЖЕГИ,
17. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

У вези нашег телефонског разговора, настаните свим силама да октански 
бензин добије првенствено аеродром Пожега и то у најмањој количини од 6000 
литара, а остатак аеродром Прељина. Поред октанског бензина, настати да на 
сваком аеродрому буде и по 1000-1500 литара обичног бензина, као и потребна 
количина уља.

Аеродром мора бити потпуно обезбеђен сигурним људством.
На аеродрому или у близини, мора бити приправно једно одељење људи 

наоружаних, око 30 са официром и имати потребна кола под руком те да се ствари 
које би стигле, под сигурним спроводом упутиле најкраћим путем овамо право 
и без задржавања. Да се предвиди, да се не прича много о доласку или одласку, 
односно о ономе шта се ради на аеродрому.

Јављати ми сваког јутра до 3.30 часова метереолошке податке. Саопштите 
аеродромским командантима у Прељини и Чачку да се не смеју удаљавати са 
аеродрома ни под којим изговором. А Ви, настаните да се аеродроми снадбу 
бензином још у току данашњег дана, односно сутрашњег најдаље.

Шта је са списком официра који су код Вас распоређени са одговарајућим 
подацима, тражени још 7 ов. м. са роком 10. октобар?

Шта је са санитетским материјалом, односно, у коме су степену послови 
санитетског одбора.

Молим Вас да лично настанете и најдаље за неколико дана створите ми и 
пошаљете овамо најмање 250 пари војничког одела од народног сукна. На блузи 
ниска посувраћена јакна – оборена као на шињелу. Уместо шињела исти број 
пелерина, кроја наших планинских пелерина. Исти број шајкача, као и цокула, 
изузетно и у мањем броју могу бити опанци. Не могу Вам рећи зашто је ово 
потребно, али Вас молим да разумете да је НЕОПХОДНО. Боја сукна је споредна. 
У предњем циљу мобилишите све абаџије, шнајдере, шнајдерке само да се што пре 
створи. Никакве ознаке нису потребне на оделу. Исти број опасача. У радњи где 
будете нашли “ П II ” монограме или по вароши ма где, пошаљите сву количину. 
Исто тако настаните да се што пре пошаљу из општине оф. еполете и ознаке, што 
Вам је пре неколико дана тражено.

Молим Вас да овај шињел доставите мајору Ђурићу код Краљева. Молим 
Вас да ми набавите негде карте за играње /52/ за стару војвоткињу госпођу Мишић, 
која је у Струганику и да ми их што пре по(шаљеш).

Хартије нисам примио. Молим Вас пошаљите, јер немам ни за најосновније 
ствари и најнужнију потребу.

Људство је Вам је дошло као појачање, погодно разместите. Нека се исто 
држи чврсто у руци и остане ту као стратегиска резерва. Само изузетно, ако је веза 
са нама прекинута, одобрава Вам се према ситуацији да употребите 1/3 највише, с 
тим да настанете што пре да са нама ухватите материјалну везу, упознавајући нас 
тачно са ситуацијом.
17. октобра 1941. М.П. Примите моје другарске поздраве,
  ЗАСТУПА КОМАНДАНТ
  потпуковник
  Д. Павловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/111)

БР. 212, ИЗВЕШТАЈ СВЕШТЕНИКА СОКОЛОВИЋА О СТАЊУ ЧЕТНИЧКОГ 
ПОКРЕТА НА ФРОНТУ ПРЕМА ВИШЕГРАДУ, 17. ОКТОБАР 1941. 

Команданту Чачка
ЧАЧАК

      

Од команданта босанских четничких одреда госп. Јездимира Дангића 
упућен сам у Чачак ради слиједећег посла:

Да упознам ову команду са стањем нашег покрета, ослобођења Босне према 
Вишеграду.

Да поднесем извјештај о потребама одреда који оперише на сектору око 
Вишеграда.

Да замолим помоћ у оружју: пушкама, одијелу и што је најпотребније у 
топовима, јер није могуће заузети утврђени Вишеград без топова.

Да нам се упути један бар или два љекара, јер на нашем сектору Вардиште, 
Јагодина, Бос.Вишеград немамо ни јединог љекара, па ни организоване прве 
помоћи, као ни санитетског материјала.
 Будимир Л. Соколовић
Чачак, 17. октобра 1941. године свештеник вишеградског одреда
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/148)

Команданту четничких одреда 
        Ч А Ч А К
Према Вашој жељи подносим Вам слиједећи извештај о стању и успјеху 

одреда, који оперише [и] ради на ослобођењу среза вишеградског.
До сада су заузете ове жандармеријске касарне и ослобођена о[ва] села: 

Велетово, Вардиште, Бијело Б[рдо], Увац, варошица Рудо, Гостиља. Највећа је 
борба била око утврђене железничке [стан]ице Вардиште и тврђаве жанд. станице 
Вардиште, која се је држала десет дана и у којој је опсадом и потпалом заробљено 
86 људи. Жанд. станица Бијело Брдо заузета је без борбе, а око свих осталих вођене 
су тешке борбе и непријатељ је претрпио знатне губитке.

Падом Добруна, наш је одред напредовао до пред сами Вишеград који 
је опсједнут са свих страна. Обруч је сужен до најмање мјере, али се бране из 
утврђења и ровова, који су врло добро камуфлирани.

У зору 15. октобра [у] 4 часа извршен је напад на Вишеград, који није успјео 
из слиједећих разлога: Непријатељ се бранио већом количином аутоматског оружја 
из добрих закло[на] [као] тврдих кућа и старих Аустријских утврђења. Поред тога 
тукао је наше са [ба]цачима мина и два авиона, који су у току дана напада и уопште 
врло активни на овоме сектору. Простори између ровова били су минирани. Напад 
је дјеломично имао одличног успјеха, али ради осталих и заједничких интереса 
наши су уз гу[битк]е остали повучени на старим положајима које држе чврсто и 
ријешени да издрж[е] [до] коначне побједе и уништења непријатеља. До сада смо 
на овоме читавом ослобођеном сектору имали око 100 мртвих и рањених.

Ослобођена су слиједећа села среза вишеградског: Вардиште, Станишевац, 
Столац, Вишеград. Бања, Бијело Брдо, Штрпци, Рудо, Мириловићи, До. Душћа.

Заробљеника око 30.
У почетку организатор и командант: Булатовић, рез. официр.
Сада командант фронта: мајор Бошко Тодоровић.
Командант опсаде Вишеграда: Чет. војвода Ђекић.
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Вишеград као утвр[ђено] мјесто неможе се заузети без топова, који су нам 
потребни нахитније, [а осим] тога потребно нам је доброг и опремљеног људства 
ради попуне празнина [...]138их губитцима.

Овај је извјештај [...]ак и није састављен стручно, а потпун и потпуно тачан 
извјештај доставић[е] [се] [нак]надно са свим податцима и тачним бројним стањем 
о свему.

Талијанска војска [упа]ла је у ослобођени дио среза вишеградског и утврдили 
су се на простору: Бијел[о Брдо]-Рудо.

Чачак, 17. октобра 1941. године Будимир Л. Соколовић, свештеник
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/139)

БР. 213, ИЗВЕШТАЈ БОСАНСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА О БРОЈНОМ 
СТАЊУ И ПОТРЕБАМА ОДРЕДА, ДРУГА ПОЛОВИНА ОКТОБРА 1941. 

БОСАНСКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД
Југослов. војске
Стр. пов. бр. Службено
[...] октобра 1941. год.
ЧАЧАК

Извештај по наређењу
Стр. пов. бр. 14/41
доставља  

КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЧАЧАК

Према наређењу те Команде Стр.Пов. Бр. 14 од 18. октобра 1941. године 
извештавам Команданта у следећем:

1./ Бројно стање свега људства до данас је 327 четника.
2./ Од оружја потребно је /300/ три стотине комада пушака, са /75.000/ 

пушчаних метака /600/ шест стотина комада бомби, /5/ пет митраљеза, /5/ пет 
пушкомитраљеза и по могућности /2/ два топа, које ми је Команда већ обећала.

3./ Двоја кола са запрегом за превоз санитетског материјала, Кухињског 
посуђа и најнужнијих животних намирница. /У колико би се тражена кола доделила 
по извршеном превозу на одређено место, кола са запрегом би повратили од кога 
их ми примимо.

4./ Од спреме потребно је најмање /100/ једну стотину пари обуће и /50/ 
педесет пари одела, разне димензије јер је људство голо и босо, а има их који 
уопште немају обуће, већ још од првог дана формирања одреда иду боси па ипак 
су још и данас у одреду, а више пута су ми говорили да ће они и боси ићи у борбу 
против непријатеља.

Код људства у овом одреду је јак морал и без колебања чврсто решено да иде 
у борбу што пре, с тога молим Команданта да се овом одреду додели горе наведено 
оружје, муниција и остала спрема.

Напомена: у овај одред свакодневно пристиже људство.

 М.П. Командант потпоручник
  Лазар Елез с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/97)

БР. 214, ИЗВЕШТАЈ СТАНЕ ГРАДИНСКИ О ПОНАШАЊУ ПАРТИЗАНА У 
ЧАЧКУ И ТРАЖЕЊУ ПОЈАЧАЊА ИЗ УЖИЦА, 18. ОКТОБАР 1941.

18.X у 23 часа

1) Бата Јанко.139 тражио Милановац штаб. парт. Наредио да се спреми Љубићки 
одред да пође за Чачак и да понесу пушкомитраљезе. Милановац каже да му је тај 
љубићки одред потребан за стално у Милановцу – Бата наваљује да је за Чачак 
неопходно потребно и да буду спремни за недељу јутро 6h да пођу за Чачак.
2) Око пола ноћи железничка станица јавила партизанима да је стигао вагон 
бензина – за кога је бензин? За четнике или партизане?
3) Јављено са станице да је разоружан партизан у Пожези који је спроводио неке 
људе – четници га разоружали, јављено Никшићу.
4) Ужице тражи појачање до 200 људи, Чачак шаље одмах помоћ. Ужице каже: Немој 
трпети никакв терор, него дај одмазду. Јутрос од 3 сата партизани су се узвртели и 
траже две дресине једна за Милановац да иде, а друга у Ужице.

Богдане чедо моје молим Те још једном буди опрезан јер ти се ови спремају, 
појачање свуда траже и то појачање им је лозинка „кромпире шаљемо”

Молим те Боцо мене чувај јер они знају која је дежурна па да ми не би глава 
летела од њих. Ја сам ти искрен твој сарадник, не поверавај ником оно што ти ја са 
телефона будем реферисала мора бити строго дискретно. Нисам овде сама да би 
могла све да хватам, али кад сам овде не брини ништа.

  Поздравља те 
 Стана Градински
 Српкиња са севера
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/24)

БР. 215, ЖАЛБЕ БОРАЦА ПРИЈЕВОРСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА НА ТЕРОР 
ПАРТИЗАНА У ЉУБИЋКОМ СРЕЗУ, 19. ОКТОБАР 1941.

ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД
“Пријеворски”
19. октобра 1941. г.
Положај

КОМАНДАНТУ МЕСТА – ЧАЧАК –

Према добивеним вестима и тужбама или жалбама које сваког дана стижу 
из села среза Љубићског из којих се људство налази код мене на положају, видим да 
влада тамо права анархија. Партизани сваког дана заводе власт, врше реквизицију, 
присиљавају народ да се уписује код њих, терају од куће оне које сам пустио са 
положаја кући привремено и заменио их онима који су били код куће без оружја 
и разне друге неправде чине. Ако већ партизани хоће нешто одвојено, онда зашто 
они врше реквизицију хране и остале спреме за своје јединице од оних људи који 
су уписани у четнике? Зашто се мирно становништво које припада четницима не 
остави и даље на миру да живи? Да ли Вам је познато колики је револт код људи 

138 Оштећени делови документа.

139 Милан Бато Јанковић, студент медицине, рођен 1919. у Чачку. Члан КПЈ, у октобру и 
новембру 1941. године био је председник Одбора за борбу против пете колоне. Убијен 
(заклан) од стране легализованих четника на Венцу у Лиси код Ивањице, 24/25. новембра 
1941. године.
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у одреду баш због ових неправди које чине партизани? Овај револт преставља 
велику опасност за опстанак одреда, те молим да се најхитније предузму мере у 
селима среза Љубићског да се становништво заштити, да се за партизане не врши 
никаква реквизиција од људи који су четници, да се у сваком селу постави власт 
од стране четника, под заштитом оружаног људства те команде. Јер док партизани 
бе[га]ју са положаја са оружјем и чине тиранства дотле ниједан четник не сме да 
мрдне са положаја ни без оружја, а камо ли са овим.

Молим да се по овоме што пре предузму мере и достави ми писмени 
извештај о свему, те како бих могао људе умирити, јер њихов револт је оправдан. У 
противном могу се догодити нежељене последице због свега овога.

У одреду немам нимало санитетског материјала, а свакога дана одред има 
сукоб са непријатељем из кога увек има рањеника, те молим да ми се по куриру 
најхитније доставе следећи санитетски материјал и то:

Тинктуре јода ........................... ½ кгр.
Фластера .................................... 1 ком.
Бурове пастиле ....................... 20 ком.
Вате ........................................... 0,5 кгр.
Алкохола ............................ 0, 200 кгр.
Вазелина .............................. 0,100 кгр.

Овај материјал се овамо не може нигде добити, па молим да се најхитније 
дотури.
 Командант одреда
 пор. Предраг М. Раковић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/73)

БР. 216, ИЗВЕШТАЈ МРСАЋКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА О ЖАЛБАМА 
НАРОДА НА ПАРТИЗАНЕ, ОКТОБАР 1941.

ШТАБ
МРСАЋ.ЧЕТ. ОДР.
ЈУГ.НАР. ВОЈСКЕ
Пов. Бр. 
 Октобар1941. год

Жалба народа на 
партизане

ЧЕТНИЧКОЈ КОМАНДИ
        ЧАЧАК

Долазе сталне тужбе, овоме одреду, од људи који су мобилисани, на 
територији општина Адранске, Мрсаћске, Самаилске, Лазачке, Врдилске, Горичке, 
Роћевачке и Конаревске, да поједини партизани, врше пљачку и насилно одузимају 
све што им дође до руке. Неки од њих-партизана се изговара да је све то потребно 
за њихову исхрану и кољу стоку чију нађу и где је нађу, не питајући, да ли тај 
домаћин дао већ брава или не. Све купе, говорећи: да су сви сељаци око Краљева 
петоколонци, и да они неће да их ослобађају.

С тога молим Команданта за дејство, да се овоме на неки начин стане на пут, 
и да се скрене пажња партизанима, да ово не чине, пошто по свима општинама 
постоје одбори, који имају специјалну улогу за снадбевање.

Могу још нагласити, да ово врло неповољно утиче на морал оних који се 
налазе на положају, јер су неки чак почели и да протествују, говорећи: да се они 
боре, већ против једног „Немца”.
Молим, да се ово има у виду.    
 КОМАНДАНТ
 Капетан II класе
 Рад. Р. Ђорђевић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/18)

БР. 217, ПУКОВНИК МИХАИЛОВИЋ ТРАЖИ ИЗВЕШТАЈ ОД 
КОМАНДАНТА МЕСТА У ЧАЧКУ О ПОДЕЛИ ПЛЕНА, 19. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Имам обавештења да је у Чачку заплењено око два вагона седала јахаћег и 
запрежног прибора. Међутим, не само да ништа није достављено овом штабу, него 
чак по овом нисам до сада извештен.

Изволићете ме одмах известити, колико сте и шта од овога прибора 
примили, а ако нисте да одмах издејствујете и примите половину целокупног плена. 
Од примљеног штабу коњице у Чачку, ставите на расположење одмах сав јахаћи и 
теглећи прибор, с тим да се овоме штабу упути 60 гарнитура јахаћег прибора и 80 
пари амова.

Шта је са оделом и обућом?
Шта је са санитетским материјалом и опремом ручних амбуланата за одреде, 

што је стављено у дужност санитетској комисији још од првог дана пада Чачка?
Шта је са списком официра активних и резервних, распоређених у Чачку и 

нераспоређених? Овај Вам је списак тражен још 7 ов.м. са роком 10.
До данас нисте поднели још никакав извештај о плену у Чачку, као и шта је 

са истим урађено? Изволећете ми одмах доставити тачан извештај о целокупном 
плену, као и где је шта послато и стављено на расположење и од када.

Достављајући Вам предње, скрећем Вам пажњу на брз, енергичан, савестан 
дано-ноћни рад, јер то од нас Отаџбина захтева.

19. октобра 1941. М.П. КОМАНДАНТ
  Ђенералштабни пуковник
  Драг. Михаиловић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/91)

БР. 218, ЗБОРАШКИ ЛЕТАК УПУЋЕН СТАНОВНИШТВУ ЧАЧКА НАКОН 
ПОВЛАЧЕЊА НЕМАЦА, 19. ОКТОБАР 1941.

БРАЋО - СРБИ

Обраћамо се Вама браћо наша, који се налазите у шуми, натерани силом и 
обманути од плаћеника Москве и Лондона, са братском жељом да Вас упознамо са 
правом истином и прикажемо Вам ваше вође.

ЕВО ИХ:
Први је: Миленко Никшић, пропали трговац и трговац белим робљем – 

комуниста, плаћеник Москве.
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Други је: Драгиша Михаиловић, генералштабни пуковник Југословенске 
војске који је побегао на Сувобор када се је требало борити а сада за паре Лондона, 
заједно са комунистима, гура Српски народ у пропаст, погибију и несрећу.

Трећи је: Новаковић, ђенерал Југословенске војске, који је исто учино као 
и његов колега Дража, само што је поред осталог украо (5) пет милиона динара 
војничког новца.

Четврти је: мајор Кесеровић, са истим моралним и националним квали-
фикацијама као и његови другови Дража и Новаковић.

Пети је: Вуле Вукашиновић, позната краљевачка бекрија и пијаница који је 
дигао људима паре, пијанчио на вересију, да би на крају на име врлог четника и наци-
оналног борца војводе Косте Пећанца, завео људе среза Жичког гурнувши их у смрт 
сам срез Жички својим делима попали и зави неколико хиљада породица у црно.

Поред ових наших џелата, њихов табор је појачан црногорским комунистима, 
који су уништили Црну Гору, а сада хоће да рашчерече и униште Србију и српски 
народ. Ето то су, несрећна наша браћо, ваше вође, који уништавају и вас и нас, и 
ваше и наше породице, уништавају и ваше и наше домове ради примљеног злата 
бољшевичке Москве и јеврејског Лондона.

Позивамо вас, несрећна наша браћо, да казните ове безумнике и њиховом 
крвљу оперете част српском народу и српском имену. Осветите ваше уништене 
домове и невино пострадале жртве које само у западној Србији до сада чине број 
преко двадесет хиљада.

Овај вам братски позив упућујемо у име нашег отетог Краља, нашег 
напаћеног народа, наших невиних породица и српског народа и несрећних српских 
мајки, жена и деце, браће и синова које ваше вође у црно завише. 

Ову молбу упућују вам хиљаде ваше браће и сестара који су били на састанку 
одржаном 19. октобра 1941. год. у Краљеву.
Д.Крстић, Д-р Булић проф.; Љ.Попарић, Д. Милосављевић, М.Дугалић, М. 
Стефановић, Ж. Трифуновић, М. Здравковић, Д. Тошић, Б. Цветковић, Ј. Ивановић, 
Ђ. Милићевић, М. Радовић, Д. Ристић, М. Васић, М. Милошевић, М. Миловић, Б. 
Цветић [..........]140

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-50-21)

БР. 219, ПОСТАВЉЕЊЕ АДАМА ВАСИЛИЈЕВИЋА ЗА КОМАНДАНТА 
МЕСТА У ГУЧИ, 20. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА
Јеличког четничког одреда
Југословен. Војске
Стр. Пов.Бр. 12
20. октобра 1941. г.
Положај

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК
С обзиром на данашњу ситуацију а и стање које влада у Гучи молим да 

се привремено за команданта места у Гучи одреди г.Адам Василијевић који ће 
обављати по мом мишљењу најсавесније своју дужност, а да се истом стави у 
дужност да остале чланове и потпомажуће органе сам савесно одреди. Ово молим 
сматрати као врло хитно из разлога да би се у Гучи поставио правилан рад те како 

га не би ја са положаја морао правити а што сматрам да је то била дужност те 
команде да не доведе до овога.

Пријем акта молим потврдити.
 М.П. Командант
  Јелич. одреда
  водник III кл. војни пилот
  Мил. Мојсиловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/98)

БР. 220, ЈЕЛИЧКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД ТРАЖИ ОФИЦИРЕ ЗА ПОЛОЖАЈ 
КОД КРАЉЕВА, 20. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА
Јеличког четничког одреда
Југословен. Војске
Стр. Пов.Бр. 13
20. октобра 1941. г.
Положај

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК
У вези наредбе команданта четничких одреда југословенске војске од 19 

овога месеца молим најхитније упутите (8) осам официра четника да ми се ставе 
на расположење за операције на сектору Краљева.

Одређени официр заузимаће места командира чета и команданата батаљона 
те према томе ово имати у виду.

Одређени официри молим да ми се јаве што пре најкасније 21 овога месеца 
до мрака на положај сектора Краљево-Јастреб.

У колико нисте добили наређење из главнога штаба поводом овога по овоме 
молим поступити а накнадно наређење следи, од главног штаба.

 М.П. Командант
  Јелич. одреда
  водник III кл. војни пилот
  Мил. Мојсиловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/3)

БР. 221, НАДЛЕЖНОСТ ЗАКАЗИВАЊА САОБРАЋАЈА ВОЗОВА,
20. ОКТОБАР 1941.

   

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
КОМАНДА
ЖЕЛЕЗ. СТАНИЦА
БР. 181
20. ОКТОБРА 1941.
-ЧАЧАК-

Надлежност заказивања
возова и саобраћај.

КОМАНДИ МЕСТА ЧЕТНИКА, ЧАЧАК

Данас 20. октобра 1941. г. према акту Команде места од 19. о.м. Комесар 
станице примио је наређење да се закаже редован саобраћај са Горњим Милановцем 
и то да воз из Чачка полази по подне у 16 часова, а из Г.Милановца да воз полази 140 У даљем тексту документ је оштећен.
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према Чачку у 8,35 часова. То је не могуће јер станица Чачак располаже само са две 
композиције путничке, па би било умесно да једна композиција полази из Чачка 
за Г.Милановац ујутро у 6 часова и примивши путнике у Г.Милановцу да се одмах 
враћа и продужава за Овчарску Бању, а друга композиција да се употреби за воз 
према Слатини, с тим да има везе са возом из Г.Милановца, ако исто и по подне да 
композиција продужи за Г.Милановац [............]141 буде стигла из Овчар Бање, а то је 
у 15 часова. Исто тако да [.........]сле везе продужи до Слатине. Обе ове композиције 
преко ноћи налазиле би се у станици Чачку, јер ради сигурности не би [............] 
позиција [............]ављали у Г.Милановцу.

Ова Команда настојава да се саобраћај што брже васпостави и нормални 
ток, међутим пругу још Секција за одржавање пруге није ни предала саобраћају, 
нити је пошао пробни воз, а заказује се воз. Ово је учињено тек данас, а већ се од 
стране Партизана заказује редован саобраћај иако пробни воз још није прошао, па 
је према томе саобраћај могуће успоставити само сутра 21. октобра т.г.

С друге тачке гледишта сматрам да би се о заказивању возова морала 
известити и ова Команда, која има стручна лица и која ће са органима железничке 
Управе увек чинити све потребно, а не само да се извести Комесар станице.

Ађутант, Командант станице,
Адам Е. Клоцбир Мил. Мојсиловић
 Саобраћајни контролор
 [............]
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/74)

БР. 222, КОМАНДАНТ ЈЕЛИЧКОГ ОДРЕДА ТРАЖИ ДА СЕ ДВА ОДБЕГЛА 
БОРЦА ДОСТАВЕ ИСТОЈ КОМАНДИ РАДИ СУЂЕЊА, 20. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА
Јеличких четничких одреда
Југословенске војске
Пов.Бр. 22
20. октобра 1941. год.
Положај

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Добио сам извештај да су четници овог одреда Радомир Перишић и Радомир 
Новитовић из села Атенице на дан 17 овога месеца напустили своју команду без 
ичијег знања и одобрења и да су наоружани отишли у Чачак где су се напили и 
том приликом правили изгреде по вароши а где су од стране те команде ухваћени 
разоружани и стављени у затвор.

Молим да се напред именовани са овим актом стражарно спроведу код мене 
ради суђења јер су исти из моје команде.

У исто време молим да се њихово оружје мени пошаље.

 М.П. Командант
  Јел.чет.одреда
  водник III кл. војни пилот
  Милоје Мојсиловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/144)

БР. 223, ЈЕЛИЧКИ ОДРЕД ПОТРАЖУЈЕ СВОЈЕ АУТОМОБИЛЕ ОД 
КОМАНДЕ МЕСТА У ЧАЧКУ, 20. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА
Јеличких четничких одреда
Југословенске војске
Пов.Бр. 22
20. октобра 1941. год.
Положај

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Молим да ми се аутомобил „Кадилак” Бр. 5526 звани „Рача” који је својина 
Јеличког четничког одреда а који служи као санитет најхитније упути са резервом 
бензина на положај сектора Краљево-Јастребац јер ми је онемогућен сваки превоз 
тежих рањеника на одређена места.

Напред поменути аутомобил налази се при истој команди места а из којих 
разлога не знам и по чијем наређењу. Исти аутомобил уједно може довести и 
људство тражено актом ове команде Стр. Пов. Бр. 13 од 20. октобра 1941. године.

Аутомобил полутеретни марке „шевролет” који је од стране овога одреда 
заплењен од Немачке војске и послат у Чачку на врло малу поправку пре 15 дана с 
тим да се овом одреду по свршеној оправци одмах врати за превоз хлеба, хране и 
осталог.

Из свега напред изнетог молим да ми се поменути аутомобили најхитније 
упуте те да не би морао ја лично долазити и расправљати о томе што мислим да 
није потребно. 
 М.П. Командант
  Јел.чет.одреда
  водник III кл. војни пилот
  Милоје Мојсиловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/4)

БР. 224, ИЗВЕШТАЈ КАПЕТАНА ИГЊАТОВИЋА О ПОСТИГНУТОМ 
СПОРАЗУМУ СА ПАРТИЗАНИМА У ПОЖЕЗИ,

ДРУГА ПОЛОВИНА ОКТОБРА 1941.

Драги колега,
Споразум са партизанима је постигнут и према истоме ми остајемо за сада 

у Пожези, а они се имају повући. Остале тачке споразума рећићу вам усмено. Све 
заробљенике пустите по групама да иду својим кућама, тако да између група буде 
размак од по 10 минута.

Задржите следећа лица: Мићићевог сина, Светићку, Мићића Адама142, Тимо-
тијевић Микота, Петронијевића Милена и остала лица за која будете знали да су 
криви за отварање ватре на нас.
 Поздравља вас
 Кап. В. Игњатовић
 Стевановић,
 Перић
 Сл. Јанковић
 Светозар
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, б.б)

141  У наставку документа обележени оштећени делови. 142  На документу дописано руком: пусти.
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БР. 225, ПАРТИЗАНСКИ ДОКУМЕНАТ О ЧИШЋЕЊУ ГРАДА ОД 
ПЕТОКОЛОНАША, ОКТОБАР 1941

[......]143

Од велике важности и користи за одржавање Чачка било би заузимање 
Краљева. 

[......]
6. Врховно заповедништво на свим овим акцијама и операцијама да преузме 

опуномоћеник овог штаба друг Црни144 у споразуму са штрабовима Чачанског, 
шумадиског, ибарског и крушевачког народно-ослободилачког партизанског 
одреда. За поједине веће акције потребно је да се одреде засебни команданти. 
Ако на наведеној територији има савезничких четника онда ове операције треба 
извршити у заједници са њима

7. Потребно је добро очистити од петоколонаша и фашиста градове Чачак, 
Пожегу, Ариље, Гучу и Горњи Милановац као и сву њихову околину.

[......]
9. У Чачку је потребно предузети широке мере против авионске заштите, 

које би се састојале поглавито у томе да се фабрике и материјал који нам је од 
велике користи склоне на нека друга места. Људство је потребно разместити тако 
да што мање страда у случају бомбардовања, а обучити га да се строго придржава 
мера које су прописане за случај појаве непријатељских авиона, који извиђају или 
бомбардују.

10. Сву индустрију која је од користи потребно је мобилисати. Поред 
наведеног овоме штабу били би потребни подаци: Какав је материјал нађен у 
главном инжињерском слагалишту у одељку војно-техничког завода, и дали би се 
у тим установама могао производити какав ратни материјал. Да ли има и других 
фабрика које би могле производити и какве војне потребе. Да ли је у радњама у 
Чачку нађен какав материјал, користан за нас, монополски артикли, храна, спрема 
и друго. Колики је плен по заузимању Чачка у оружју и муницији.

[......]
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 79)

БР. 226, ПОДЕЛА РАДИО СТАНИЦА, ОКТОБАР 1941.

Г. Капетане

Позовите Никшића и реците му да постоје 2. Радио Станице у приватном 
стану пензионера Николе Марковића, а исто те станице монтирају 2 радио-
механичара / то треба да узмемо ти једну а ја једну, једна је готова а друга ће бити 
готова после подне, ви Никшићу реците.
Мајсторима, пошто они имају телефон број 86 или 89, или боље наредбу.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/21) 

БР. 227, ИЗВЕШТАЈ БУКОВИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА О ПОПИСУ 
СТВАРИ У РАДЊАМА ВАРОШИЦЕ МРЧАЈЕВЦИ ИЗВРШЕН ОД 

ПАРТИЗАНА, 20. ОКТОБАР 1941.

 Штаб Буковичког одреда
  Бр. 44
 20. октобра 1941. године
 Мрчајевци

Извештај о попису ствари
у радњама варошице
Мрчајевци    
 Команданту места Чачак /за четнички штаб/

На дан 18. ов. месеца у варошици Мрчајевцима у радњама: Ђорђа 
Мојсиловића, Миша Љубичића, Угрена Матовића и Благоја Мојсиловића од стране 
партизана Благоја Николића и Душана Милинковића извршен је попис ствари – 
робе која се је налазила у поменутим радњама.

Овом приликом када је вршен попис ствари-робе код наведених радњи 
сопственици наведених радњи нису били већ су били на положају.

Према изјави наведених лица приликом пописивања робе у поменутим 
радњама пописане су све ствари па и оне које се не могу употребити за потребе 
војске.

Поред наведеног, партизан Драгослав Мићић по наређењу Вучића Петро-
вића командира 4 партизанске чете, наређивао је да радње малопродаваца у 
варошици Мрчајевцима имају бити отворене, што до сада није урађено обзиром да 
се сопственици радњи налазе на положају, а не код куће.

Извештавам о предњем команданта с молбом да се у духу постигнутог 
споразума регулише питање отварања радњи ако за овим има потребе. Поред 
овога молим да се попис и одузимање ствари-робе ако за овим има потребе врши 
само по овлашћењу команде места у Чачку и то помоћу стручних лица која познају 
врсте робе и употребљивост исте за потребе војске.

Молим ово сматрати КАО ВРЛО ХИТНО.

 М.П. Обласни командант
  капетан II класе
  Адам Вучићевић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/116)

БР. 228, ПОПИС РОБЕ У РАДЊАМА МРЧАЈЕВАЦА, 21-25. ОКТОБАР 1941.

Штаб Буковичког одреда
Бр. Службено
21. октобра 1941. године
Мрчајевци

Команданту места Чачак.-

Овлашћена лица Миленковић Душан и Павловић Душан за попис робе у 
радњама варошице Мрчајевци извршила су попис ствари-робе, али робу нису 
одузели од сопственика.

143  Докуменат је без прве стране и без завршетка, без датума, без наслова и без потписа. У 
питању је упуство за опседање Краљева и Крушевца у коме се говори о потреби и користи 
да се Крушевац ослободи због завода у Обилићеву и друге индустрије у Крушевцу. Писмо 
је писано по тачкама а овде су изложени само делови који су везани за чачански крај. 

144 Сретен Жујовић, члан ЦК КПЈ.
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Роба није одузета и ако су поменута лица била снадбевена пуномоћјима за 
одузимање робе, обзиром да су Рајица Љубичић, Ђорђе Мојсиловић и Милисав 
Баралић изјавили да им је лично командант места капетан. Г. Марјановић наредио 
да се роба не издаје никоме.

Поводом пописа и одузимања робе код малопродаваца у варошици 
Мрчајевцима чињено је питање са актом овога штаба Бр.44/41 године, па молим да 
се поступи по овом акту да би се одузела поменута роба од лица која је имаду на 
лагеру или да се нареди потребно, те да се не би и даље заоштравале ствари које су 
и иначе доста заоштрене.
 М.П. Обласни командант
  Пешадиски капетан II кл.
  Ад.Вучићевић

Обласном команданту Буковичког одреда враћа се наређењем, да се 
пописана роба одмах по пријему овога наређења (и) доласку овлашћених органа 
/по ранијем овлашћењу/ одмах преда истима, јер ће се одузета роба користити за 
потребе свих четничких одреда, па и вашег, када се иста буде прерадила у народна 
одела.

Сопственицима робе издаће се прописно потписана потврда од стране ове 
команде.

Овлашћеним органима изаћи у сусрет и не правити никакве сметње, јер у 
противном сносиће сву морално и материјалну одговорност.

 М.П. Командант, капетан I класе
  Богдан Марјановић с.р.
  Миленко Никшић с.р.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК- Роба о којој је реч у овом акту одузета је 
од сопственика робе од стране командира Мрчајевачке чете поручника г. Лукића 
Жике, образована радионица и већ се израђују одела од исте робе.

Нешто од робе издато је војницима Мрчајевачке чете на руковање који се 
сада налазе на положају.

Сопственици поменуте робе изјавили су да робу дају драговољно за четнике, 
те је на основи овога роба и заплењена од имаоца исте.

С молбом на надлежност
 Командант
 Капетан II кл. Адам Вучићевић

Смрт фашизму-слобода народу
КОМАНДА МЕСТА
ПАРТИЗАНА
25-X-1941.
ЧАЧАК

Команданту места Четничких одреда – Мрчајевци

Нем[же] се узети у обзир жеља сопственика којом добровољно сада уступају 
четницима пописану робу, за коју је заједничка команда места издала као што се 
напред види из наређења. Осим тога познато је да се никаква реквизиција не може 
вршити без налога обеју команди места у Чачку.

Према свему горе наведеном наређујемо да се означена роба одмах преда 
интендатурама четничким и партизанским које ће издати уредно потврде на 
одузету робу.

25/X-1941. М.П. Ком. места
Чачак  М.Никшић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1280)

БР. 229, КАПЕТАН ДЕРОК ЗБОГ ОДУГОВЛАЧЕЊА ОСВАЈАЊА КРАЉЕВА 
ТРАЖИ ПОЈАЧАЊА И ОД ЧЕТНИКА И ПАРТИЗАНА ИЗ ЧАЧКА,

УЖИЦА И ПОЖЕГЕ, 22. ОКТОБАР 1941.

Команданту места Чачак. – Одредима

који воде борбу око Краљева потребно је још доста млађих и енергичних официра. 
Молим поведите акцију да се такви јављају добровољно, па их шаљите команданту 
опсаде, ради даљег распореда.

Хитно је!
Молим да се размотри и могућност слања појачања од четника и од 

партизана, као из Чачка, тако и из Уж.Пожеге и Ужица, јер отежемо са освајањем 
Краљева, а у позадини има пуно људи са оружјем, који би овде били неопходни.

Хитно је!

22-X-41 кап. Ј. Дерок
с. Сирча

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/7)

БР. 230, КАПЕТАН ДЕРОК ПОТРАЖУЈЕ МЛАЂЕ ОФИЦИРЕ ЗА ФРОНТ, 22. 
ОКТОБАР 1941.

Капета. г. Богдану Марјановићу

Командант места Чачак
Господине капетане,

Вашој Госпођи и Вама захвалан сам на љубазном пријему и предусретљивости. 
Молим да ме извините што сам Вас узнемиравао и што Вам се нисам раније јавио 
– овде мора да се сачека неки дан затишја, па да може да се напише неколико речи 
под кровом.

Молим утичите на млађе официре да дођу овамо да учествују – мало нас је 
па ја водим од бојне патроле па до отсека опсаде – тешко је стићи свуда.

Вама и госпођи много поздрава

22-X-1941. Ј. Дерок
положај капетан II кл.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/15)
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БР. 231, КАЗНЕ ЗА БЕГСТВО СА ФРОНТА И ШЕНЛУЧЕЊЕ,
22. ОКТОБАР 1941.

Наредба бр. 7
Команданта Јеличког четничког одреда за 22. октобар 1941. године

Сазнао сам и лично сам се уверио да поједини четници који су или побегли 
са фронта или отишли својим кућама на одсуство пуцају и шенлуче по селима. и 
поред тога што сам издао наредбу Бр. 5 накнадно и последњи пут ОБЈАВЉУЈЕМ:

Да ћу без икакве истраге и ислеђења свакога онога који буде побегао са 
фронта, понео са собом муницију и оружје, па пуцао казнити смрћу стрељањем 
или вешањем.

Нека сваки четник ово прими на знање да ово није шала и да у коло у које 
смо се ухватили морамо изиграти до краја, а ја као коловођа првенствено.

Ово чиним не у име моје ни у корист моју, већ у корист народа и опште 
ствари.
 М.П. КОМАНДАНТ
  Јеличког четничког одреда
  водник III кл. вој. пилот
  Милој. Мојсиловић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, б.б.)

БР. 232, ОПТУЖБА ПРОТИВ РЕЗЕРВНОГ ПОТПУКОВНИКА ИВКОВИЋА, 
22. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

У вези поднетог извештаја и оптужбе противу резервног потпуковника г. 
Ивковића, која се код Вас налази, саопштити Јеличком одреду да су против истога 
предузете потребне мере и да ће одред у потпуности бити задовољен.

Наређено је потребно да се именовани стражарно спроведе овом штабу, 
ради предузимања потребног.

22. октобра 1941. г. М.П. ПО ЗАПОВЕСТИ
  НАЧЕЛНИК ГОРСКОГ ШТАБА
  потпуковник
  Драг. Павловић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/131)

БР. 233, РАД ИСЛЕДНОГ ОДЕЉЕЊА ЧЕТНИЧКЕ КОМАНДЕ,
23. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА МЕСТА
ИСЛЕДНО ОДЕЉЕЊЕ
23. октобра 1941. године
Чачак

КОМАНДИ МЕСТА ЗА ПАРТИЗАНЕ
       ЧАЧАК

Молимо да иследном одељењу ове команде приведете Јокића Младена, који 
се по сазнању налази у затвору те команде, ради саслушања по кривичној пријави 
Светислава Обреновића и др. И то за данас у 16 часова.

Истовремено се молите да повратком акта известите да ли се противу 
именованог води поступак по истој пријави.

 М.П. Командант
  капетан I кл.
  Срет. Николић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. бр. 331)

БР. 234, СУМЊЕ СТАНЕ ГРАДИНСКИ У ИСКРЕНОСТ ПАРТИЗАНА И 
СТАЊЕ У ТЕЛЕФОНСКОЈ ЦЕНТРАЛИ У ЧАЧКУ, 22. ОКТОБАР 1941.

  

22.X у ноћи на дежурству

Драги Боцкоше!

Овај наслов ти пишем од срца, долази из чистих другарских осећаја према 
једном дивном Србину.

Хтела би Боцо с тобом много да разговарам о извесним стварима, али ја 
видим да си преоптерећен разним пословима и да ти људи не дају нити јести, а још 
мало спавати. Желим ти Боцо све да издржиш јуначки, а ове моје редове прочитај 
и не заборави. Ја знам Богдане да ти чујеш ове речи сваки дан али и ја морам да 
Ти кажем да су партизани ужасно пакосни на четнике и на војску. Како ће се то 
све до краја свршити ја незнам, али сумњам Боцо да ће добро бити. Само по себи 
се разуме да су то две војске сасвим разних идеја и да је то немогуће сложити. Ја 
сам Боцо врло сентиментална кад то све посматрам, жалим сву браћу Србе који 
часно раде и који имају часну идеју за Краља и Отаџбину и који сада треба да 
сносе казну због ових идиота, партизана. Ја сам убеђена да ће само част Србина 
победити, али дотле ће доста невиних и поштених Срба погинути. Немој Боцо да 
се бијете са Пећанчевим четницима, све су то наши мили и драги који мисле исто 
часно као и Ви, све за Краља само што су Вас партизани одводили у два табора 
и те Пећанчеве четнике назвали све петом колоном. Знај чедо моје да сте и Ви 
сви названи петоколонцима од њих. Боље би било да сте ви четници и војска сви 
удружени, него што сте удружени са партизанима. Ја верујем Боцо да не би једна 
пушка опалила од стране Немаца на четнике, они се боре против комуниста. Ви да 
се одвојите од партизана, они би пропали, ја Боцо не одобравам тај Ваш споразум, 
ни сте Ви равни тим зликовцима и разним типусима са њима да сарађујете. Они 
Вас грде, псују на сваком кораку а Ви да их сада такорећи држите уза се да не би 
прогањани били.

Ја знам да си ти паметан човек и да ти исто мислиш тако, али тешко је сада 
снаћи се. Али ми је криво и боле ме зашто да Ви гинете и сви ми да страдамо све 
због њих. Јуче те је тражио Никшић, твој телефон је са неким радио ја му кажем 
да ради број а он вели: Благо нама партизанима кад четници стално раде, па не 
морамо ми. Те речи су врло онако иронично изречене. Партизани се жале на 
телефонисткиње да ми Вас четнике боље и услужније служимо него њих. Па који 
Бог би Вам удесио ови са положаја се на нас истресају како они хоће, а ти мораш 
јадо да нас браниш, само нас ти разумеш и нико више. Ви нас сви посматрате са 
врло великим неповерењем а партизани са још већим.

Ви нас мучите Боцо са тим неповерењем, извини душо не односи се 
специјално на тебе ти си човек у том погледу врло паметан али ти их имаш око 
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себе доста који би нас радо најурили. Не разумеју они уопште телефонску службу 
па ни сам Бора Петровић је не разуме. Бора ме је опоменуо да је био код тебе 
у канцеларији да си ти звонио и да се Стана смејала у микрофон и да си ме ти 
опоменуо. Ја се тога не сећам, не смејем се без разлога ја сам и превише званична 
на служби па просто не верујем да си ме ти опоменуо. Не верујем да би ти ставио 
примедбу на мој рад и вештину у служби. Служила сам ја генерале па ми је одано 
признање а сада се појављују неки „Врдењаци”, „Деврњаци” који хоће да ме лише 
слободе. Питам ја Тебе Боцо зашто ће телефони и лозинке појединих положаја 
кад телефонискиња не сме да зна за то? Који Бог ће Вам везу дати ако ја не знам 
ни један положај нити лозинку, нити правац где да затражим у случају потребе? 
Ако немате поверења смените нас па ће те тек онда хаос да настане. Ја би радо већ 
киднула да ми није тебе али ми жао тебе да оставим.

Ја те молим и тврдим ти да смо ми све четири одане Вама и да смо са Вама 
у мислима и немој да ти дозволиш да ма коју од нас нападају непозвана лица која 
немају појма како је напорна и одговорна наша служба јер ми служимо две војске 
тешко нам је јер нам ни једни ни други не верују.

Ако си убеђен да сам одана и искрена Вама драги Срби, Вама четници, брани 
ме ако ме неко без разлога напада, ако немаш у Стану поверења недај једну реч у 
одбрану Станину него пусти нек та луда Стана која је за војску ставила службу на 
коцку много пута, ако је заслужила нека пропадне.

Боцо ја ћу на служби да погинем ја сам у погледу службе врло осетљива. 
Ја сам сачекала маџарску војску у Сомбору, од оног дана ја сам врло потиштена 
у души, дошао је маџарски официр и разрешио ме дужности. Нећу заборавити 
тај моменат никада, после патње и мучења још већа, брата студента ми Маџари 
стрељаше 13. априла 1941.

Оца ми и мајку за таоце узеше, сестру из Суботице телефонискињу ухапсише, 
трећу сестру учитељицу протераше секретарицу четника у Старом Бечеју, два 
брата у Немачкој заробљена. Ето Боцо видиш како сам ја страхоте и жалости од 
Маџара претрпела, и сада овде Вас да не служим одано и верно ја би се убила.

Дајем све од себе и даћу све за Србију милу и драгу, али доћиће дан да Вас 
поведем или Ви мене да поведете у лепи Сомбор да осветим браћу своју и родитеље 
који много пропатили и једва живи остали. Они ће нас на колена дочекати у Бачкој, 
само да дође дан да идемо да Маџарима покажемо шта су прави четници јер они су 
тамо све четнике побили.

Нека ти не буде тешко ово читати јер то је мој разговор са тобом.
Води рачуна о нама, ако ти је тешко за све, али Стану не изгуби из вида. Ко 

ми дирне у патриотски осећај убићу га ко муву.
Боцо сине теби искрено и лепо поздравља од срца твоја одана 

телефонискиња 
  Стана Градински

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 460)

БР. 235, ЗАПИСНИК ТЕЛЕФОНСКОГ РАДА СТАНЕ ГРАДИНСКИ-
ПРИСЛУШКИВАЊЕ ОД ПАРТИЗАНА, 22-23. ОКТОБАР 1941.

Пошта (телефон) Чачак Месец октобар 1941.

 Записник 
  телефонског рада 

Препис записника од 22 X 1941.

22 X 1941.
 7,30  Дежурство предала Цвета Ђорђевић
   Ужице и Пожега није добро
22 X
 7,30 Примила Градински Стана
 7, 35  Пожега Ужице не ваља положај „Краљево” не ваља
 7, 55  број 9 се не јавља
 8, 15  Горњу Горијевницу тражи број 58 да се веже за његов телефон - Немам 

нигде Горијевницу, покушала сам на све ст(ране) Инг. Стојановић био 
присутан [..........]145 46 се нејавља, телефон исправан –

 8,55 болница број 14 се не чује – 
 9 h У Прељини Аеродром покварен телефон
 9,15 Ивањица не ваља пруга од Гуче до Ивањице није наш реон
 9,30 Немамо струје морамо са индуктором звонити
  индуктор се тешко окреће
 9,40 Звоним свуда нико ми се не јавља индуктор- се тешко окреће
 11,40 Пожега Ужице добре линије
 13 Предала Градински Стана
  Положај Равна Гора лозинка „То[а]ма”
 13 Примила Цветковић Будимка
 13, 35 број 14 добро се чује
 15 Звоним Горњем Милановцу за бр. 6 али се Горњи Милановац не јавља
 16, 35 Јави се Мрсаћ положај
 17, 45 Линија до Каоне добра Б. Петровић капетан
 17, 50 Партизанска линија добра
 17, 50 Гуча јавља да је Ивањица исправна квар је у централи
 18, 30 Предала дежурство Будимка Цветковић линије све исправне
 18, 30 Горњи Милановац се не јавља, тражено преко железничке станице, али ни 

жел. ст. се није јавио Милановац Враћевшница стално зове Милановац
 19 h јавила се телефоном [.....................................................................] нико није 

звонио и да је Прељина искључила. Немогуће је да је Прељина искључила 
јер Враћевшница је иза Милановца, према томе линија је била отворена 
према Милановцу – тачно пола сата се није јавила цензори: Делбашић

у 19,10 број 6 четничка команда тражи положај „Голуб” тражила сам од помоћне 
централе број 68 - дежурни телефониста ми рече да је положај „Голуб” 
линија покварена и даде ми „Јастреб” да њега питам који су положаји 
добри-

  Јавио се „Јастреб” ја сам питала који су положаји добри јер о томе морам 
известити „команду четника”

145 У наставку документа обележени оштећени делови.
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  „Јастреб” ми рече: То се Вас не тиче који је положај добар. Ви то неморате 
знати, уосталом ја ћу Вам показати кад дођем у Чачак, избацићу Вас из 
централе, сменићу Вас са дужности. 

Цензори чули: Влада Кнежевић
   Боле Лукић

У  19, 20 Известила сам „штаб четника” лично команданта шта ми је „Јастреб” 
рекао приликом тражења положаја „Голуба”. Командант рече: да 
телефонисткиња мора знати за сваки положај из разлога тога: у случају 
хитне потребе мора се сваки положај одмах назвати телефоном а ако 
телефонисткиња незна [...]ажаје и лозинке њихове [........................]

  [........................................] на положајима.
  [.........]
22 X 1941 Ст. Градински
 2 h Равна Гора тражи Чачак централу, испрва се врло добро и чисто чуо 

звонки глас потпуковника Павловића а после сасвим испрекидано, 
мишљења сам да се неко прикачио за линију, осетила сам намерно 
прекидање говорника са Равне Горе - у задње дане сам то више пута 
приметила

 5, 30 Број 58 из Љубића звони и ништа не говори
 7 h Све линије добре, положаји исто тако, осим „Голуба” и положај 

„Краљево”
23 X
 8 h Предала Градински Стана

Записник преписала
Градиснки Ст. 
 (ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/60)

БР. 236, МУНИЦИЈА ЗА МОРАВИЧКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД,
23. ОКТОБАР 1941.

Команданту места – Чачак

Команданту Моравичког одреда поручнику Пурићу издајте без икаквог 
поговора 2-4 сандука муниције француске – манлихерове.

23/X. 41 М.П. Командант-ђенерал штаб.
Положај  пуковник
  за Драг. Павловић

КОМАНДА МЕСТА
Службено
23-X-1941.г. 
у Чачку

Управнику Завода Чачак
Да се изда на требовање тражена муниција уколико Завод са истом располаже.

 По овлашћењу ком.
 Капет. I кл. Срет. Николић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/143)

БР. 237, ДОСТАВЉАЊЕ ЖИВОТНИХ ПОТРЕБА ЗА ТРУПЕ НА КРАЉЕВУ 
ПРЕКО СЛАГАЛИШТА У САМАИЛАМА, 23. ОКТОБАР 1941.

ОТПРАВЉЕН ТЕЛЕГРАМ

(Станици: Голуб; Дана: 23-X-1941, у 16,40h)

Адреса: СУХОПУТНОЈ СТАНИЦИ МАТАРУГЕ

Текст: За потребе свих одреда око Краљева, животне потребе достављају се преко 
слагалишта у Самаилу. Према томе, за брашно и остало обратити се слагалишту у 
Самаилу.

Брашно је послато преко железничке станице Заблаће, остале потребе у 
колико се располаже доставиће се.
 Командант, кап.I.кл.
 Бог. Марјановић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/30)

БР. 238, ПОТПУКОВНИК ДРАГОСЛАВ ПАВЛОВИЋ ДОЗВОЉАВА 
УПОТРЕБУ ТЕНКОВА НА КРАЉЕВУ, ЈЕР СЕ ИСТИ НЕ МОГУ ПОСЛАТИ ЗА 

ВИШЕГРАД ЗБОГ НЕПОВЕРЕЊА ПАРТИЗАНА, 24. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДИ МЕСТА ЧАЧАК

Сазнао сам да у Чачку по[стоји] депо Босанаца, односно људства које треба 
да иде у одред у Босну. У овом депо-у има око неколико стотина људи. Непознато 
ми је зашто те људе држите у Чачку, ако већ треба да буду упућени у Босну. Због 
тога, изволите их по деловима упутити што пре у Босну да се јаве мајору Дангићу. 
Ако су то само избеглице, онда их запослите: женске на разне женске послове, 
мушкарци исто тако. Од мушкараца они који су способни најпоузданије до 50 
упутите нама овде на Равну Гору, а оне друге за Босну.

Јавио сам Вам телефоном да ће Вам бити упућени заробљеници. Ова је 
одлука промењена из извесних разлога, те према томе за њих ништа не спремати.

Сазнао сам да у вашем возарском ескадрону има 5 официра. Не знам колико 
је ово тачно, али ако је тачно, онда то пружа једну ружну слику на цео наш рад, јер 
док ми вапијемо за официрима, док Отаџбина захтева њихову искрену сарадњу и 
залагање, док их у појединим одредима и немамо дотле на једном безначајном месту 
је нагомилано. Ја сам Вам ми[слим] још првог дана по паду Чачка издао писмено 
наређење да ми све [......]146 официре упутите и да ме известите тачно поименично 
и на које сте дужности одредили поједине официре у Чачку. До данас, по овоме 
никакав извештај – зашто?

Да ли сте преместили војну болницу у Г. Горијевницу? Да се са овим 
пожури. Наређено је потребно поручнику Певецу да телефоном веже болницу Г. 
Горијевницу са Чачком.

У вези Вашег питања за употребу тенка, одобравам да се тај употреби на 
правцу Краљева, чиме стављам ван снаге моје раније наређење. Имао сам намеру 

146 У наставку документа обележени оштећени делови.
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да овај тенк упутим на Вардиште које је опседнуто већ више дана и где људи 
вапију да им се пошаље једно оклопно оружје, као би се уништила митраљеска 
гнезда у бетону, рачунајући да се код Краљева тај исти циљ може постићи само 
са једним тенком. Молим Вас да саопштите пар[.............................................................
...] на искреној сарадњи и [...............] не [.......................] до икаквог [...........................
.....] између нас. Напротив, нама врло тешко падају [......] обострани инциденти и 
лично командант и ја настојимо и радимо свим силама да братска сарадња буде 
заступљена у пуној мери. Исто тако саопштите да овако не може да иде да једни 
другима командујемо или да постављамо услове, јер се тиме не постиже циљ, већ 
служба кочи а рад доводи у забуну. Наш рад не сме бити на неповерењу заснован. 
Људи вапију код Вишеграда, за помоћ тенковима. У Пожези имам бензина и 
топовођу. Тенк не могу да упутим у Вишеград, јер постоји неповерење. Тога не 
треба и не сме бити. Партизани за нас нису непријатељи, а ми се бијемо против 
Немаца. Ми за партизане нисмо Немци, а они се бију противу Немаца, према томе 
одкуда то неповерење.

Што се тиче Јеличког одреда, ствар стоји овако: после погибије поручника 
Бојовића и великих губитака, као и због тога што је дуго био на положају без икакве 
смене, делом повучен а делом растурен ради морала људства.

24. октобра 1941. године М.П. ПО ЗАПОВЕСТИ КОМАНДАНТА
  НАЧЕЛНИК ГОРСКОГ ШТАБА
  потпуковник
  Дра. Павловић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/56)

БР. 239, РАЗОРУЖАВАЊЕ МРСАЋКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА,
24. ОКТОБАР 1941.

ШТАБ
МРСАЋ.ЧЕТ.ОДР.
ЈУГ.НАР.ВОЈСКЕ
БР. сл.
24-X-1941.г.
Положај

Команданту места Чачак

у борби која је вођена 21. ов.м. на путу Краљево-Чачак и Краљево-Адрани-
Мрсаћ, неки делови Мрсаћског чет. одреда прешли су Мораву напуштајући положај 
и код моста на Морави-Милочаје разоружани су од неког одреда и спроведени за 
Чачак.

Молим кнд. места да се преко четника Веселина Бабића известим 
поименично ко се из овог одреда тамо налази.
 

 М.П. Командант
  Мрсаћског Чет. одреда
  Капет. II кл.
  Рад. Р. Ђорђевић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/122)

БР. 240, ПРЕДАЈА РАДИО СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧЕТНИЧКЕ КОМАНДЕ
У ЧАЧКУ, 24. ОКТОБАР 1941.

НАЛОГ

радио станица типа 5 В. телеграфија и телефонија која је довршена има да се 
преда штабу четничке команде у Чачку као својина исте, а за заједничке четничке 
и партизанске потребе у оперативне сврхе између Чачка и Краљева.

у Чачку 24.X.1941. године М. П. Командант – капетан I класе
  Богдан Марјановић
 М.П. Миленко Никшић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 39)

БР. 241, ПРОБЛЕМИ НА РЕЛАЦИЈИ МОЈСИЛОВИЋ-МАРЈАНОВИЋ,
24. ОКТОБАР 1941.

ШТАБ
Јеличког четничког одреда
Југословенске војске
Стр. Пов. Бр. 16
24. октобра 1941.г.
Положај

Команданту места Чачак

По тражењу те команде Бр. 273 од 20. октобра 1941. године извештавате се 
да у овоме одреду нема обућарских и опанчарских радника а уколико их има већ 
се налазе у Чачку.

По тражењу те команде Бр. 269 од 19. октобра 1941. год. у коме тражите да 
се редов чете смрти Милорад Палачић овог одреда упути на службу у ту команду 
немогућно јер исти је мени потребан за постављање и одржавање телефонских 
линија на сектору операција јер са другим људством нерасполажем, за људство 
мојег одреда које сте већ узели приликом оснивања неког по мом мишљењу за сад 
непотребног ексадрона те сте тиме у неколико отежали мој рад на фронту, јер по 
мом мишљењу а сматрам и мишљењу свих оних који сарађују на овим операцијама 
за ослобођење и чишћење од непријатеља и помоћних његових елемената треба 
приступити само оружју и напред на фронт те како би се постигао циљ који се 
жели, а на овај начин се неможе ништа постићи. Актом својим Стр.Пов. Бр. 12/ 41 
тражио сам од те команде да ми се пошаљу на положај 8 официра који би заузимали 
положаје командира чета и команданата батаљона а пошто знам и уверио сам се да 
у команди места официра има и сувише и који се воде као четници на папиру, ово 
моје тражење одобрено је од стране Главног Горског штаба али то ни до данас није 
приведено крају.

Та команда без моје сагласности или бар знања покупила је у атару среза 
Драгачевског, Трнавског и другим све артикле који су били припремљени за 
исхрану овог одреда који се једини бори на фронту и ослобођава оне који се под 
његовом маском крију, те сам на тај начин доведен до врло тешког положаја односно 
онемогућено ми је да могу да у потпуности продужим операције на фронту.

Као случај тога та команда покупила је сву обућу из Гуче, Виче и околних 
села и однела у Чачак дочим ја на фронту имам потпуно босих људи, а питам се 
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кога је та команда места обула у Чачку и по ком наређењу и одобрењу чини, ако је 
по одобрењу Главног Горског штаба сматрам да би требао о томе знати.

До даљег забранио сам прикупљање артикала или ма чега било у срезу 
Драгачевском ма које било организације те како не би овај пасивни крај довео до 
глади и помора.

По тражењу те команде бр. 166 од 15. октобра 1941. г. не можете добити 
тражени списак четника јер је ово Јелички четнички одред који води своју главну 
књигу и све евиденције својег људства, а у исто време ово је тајна за сваког изузев 
команданта Горског штаба, мене и мојег начелника штаба.

Под бр. 298 од 20. октобра 1941. године послали сте молбу удове Живане 
Дмитровић из Лознице чији је муж херојски пао на фронту за ослобођење отаџбине 
а која моли подршку са ситном децом код четничког одреда. Стављам питање 
тој команди како и на који начин ћу ја регулисати то кад је та команда покупила 
све артикле и друге приходе из атара мојег одреда. Колико ми је познато у Чачку 
приликом ослобођења нађено је преко милион динара од којег новца овај одред 
није добио ни пет пара толико је мени бар познато па сматрам да кад се та команда 
стара о прикупљању артикала, новца и других да би једино и првенствено требала 
да се постара о овим породицама или да ми пак да одрешене руке, тих и таквих 
породица изгинулих имам до сада 105 и једини сам ја који треба да одговорим 
очевима, мајкама, женама и деци где су им њихови најмилији које сам ја одвео.

Молим да ми се најхитније по мом тражењу пошаље 8 официра и 10 
подофицира-четника из те команде за попуну старешинског кадра овог одреда који 
су изгинули а уколико се томе не може изаћи у сусрет то питање ћу решити после 
пада Краљева када се будем вратио да заузмем Чачак и да пречистим ситуацију у 
њему јер сматрам да то још нисам учинио.

Мобилисали сте као што напред рекох све коње и кола те сам онемогућен 
ни рањенике ни мртве превести до одређеног места а све то безпотребно држите у 
Чачку уместо да се један део налази у позадини фронта за службу везе и слично.

Ово вам стављам само до знања уколико не будете озбиљно схватили а овај 
препис са још другим податцима послао сам Врховном команданту пуковнику г. 
Дражи Михаиловићу који ће и поред његове секирације и бриге и огромног рада 
мислим предузети потребне мере.

Напомињем да Јелички одред и ја на челу његовом нисмо мост преко кога 
треба сва кола да прођу а и напослетку да се и ви превезете.

 Командант
 Јел. чет. одреда  
 водник III кл. војни пилот
  Мил. Мојсиловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/2)

БР. 242, КОМАНДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ДОСТАВЉА ПРЕСТАВКУ 
ПРОТИВ ЛАЗАРА ЕЛЕЗА, КОМАНДАНТА БОСАНСКОГ ЧЕТНИЧКОГ 

ОДРЕДА 25. ОКТОБАР 1941.

Краљевина Југославија
Команда 
железничке станице
25. октобра 1941. г.
ЧАЧАК НА ЛИЧНОСТ!

Доставља преставку
против Елез Лазе147.- 

Штабу Четничких одреда, Чачак

За Командира једне чете Босанског одреда одређен је ЕЛЕЗ Лаза, који је врло 
сумњив тип.

Именовани је био раније са станом у Краља Александра улици бр. 20 у Чачку. 
Изгледа да нема никакав чин а сада је у чину потпоручника. Раније се преставља 
као официр Чехословачке војске, потом као српски подофицир.

Рођен је 1910. године и учествовао у рату Светском (тада је могао имати 
само 5 година!) и као добровољац добио је у Битољу земљиште. Има невенчану 
жену. Њега добро познаје г. Протић, бивши порезник у Битољу и Драг. Трнавцу, 
жандармериском нареднику из Љубића код кога је становао извесно време.

Именовани је уочи опсаде и пада Чачка пребачен у Јелички четнички одред 
од стране једног жандарма кога ће исто г. Протић проказати.

Молим да се г. Протић најхитније призове на саслушање и поведе истрага 
против Елеза Лазе и утврди ко је и шта је, јер постоји бојазан да своју чету одведе 
у пропаст.

Протић сада станује у Цветној улици.
Хитно је!

 Командант станице,
 мајор М. Мојсиловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/28)

БР. 243, СЕЛИДБА БОЛНИЦЕ У Г. ГОРЕВНИЦУ, 26. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

У вези Вашег акта Стр.Пов.Бр. 51 од 25. ов.м. објашњавам да Вашу наредбу 
бр. 2 не можете повлачити зато што је иста заснована на обостраном споразуму.

У прилогу Вам се доставља признаница на 12.000 динара, која да се преда 
Друштву Црвеног Крста.

У вези пресељења болнице у Г. Горијевницу напомиње Вам се да заразну болни-
цу не [се]лите, као и да настанете да се тамо пренесе потребан материјал и срества за 
кување јела, а нарочито шпорет који да буде исправан. Ово је све за рањенике.

147 Исти захтев је упућен и 23. октобра 1941. На ове оптужбе Елез Лазар одговара 29. октобра, 
докуменат број 255.
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Намирнице обезбедити за рањенике једним аутомобилом који ће преносити 
храну до болнице у Г. Горијевници.

26. октобра 1941. г. М.П. ПО ЗАПОВЕСТИ КОМАНДАНТА
  НАЧЕЛНИК ГОРСКОГ ШТАБА
  потпуковник
  Драг. Павловић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/155)

БР. 244, МРСАЋКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД ТРАЖИ ОФИЦИРА
ЗА ПОПУНУ ОДРЕДА, 26. ОКТОБАР 1941.

ШТАБ
МРСАЋ.ЧЕТ.ОДР.
ЈУГ.НАР.ВОЈСКЕ
Бр. 24
26-X-1941.год.
Положај 

Траже се официр за
попуну овога одреда
 Четничкој команди  Чачак

Пошто овај одред не располаже са довољним бројем официра, који су 
потребни за правилну организацију и командовање, то се умољавате, да овом 
одреду доделите бар два официра, чина поручника или потпоручника.

Овај одред располаже са око 200 пушака.
 Командант
 капет. II класе
 Рад. Р. Ђорђевић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/35)

БР. 245, ПОКУШАЈ СТВАРАЊА АВИЈАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЧЕТНИЧКИХ 
ОДРЕДА, 26. ОКТОБАР 1941.

Бр. Сл.
26. октобра 1941
УЖИЦЕ

Команди места Чачак

Изјава пилота – наредника Авдаловић Ратка

Аероплан који је требао да буде у близини Ужица, по подацима добивеним 
од горе именованог не налази се у овој близини већ се налази на помоћном 
летилишту код фабрике бомби „Вистад” код Вишеграда.

Аероплани су типа: 2 комада „Бреге/9 Хиспано 650 КС”, 1 комад „Потез 25 
Јупитер” и тромоторни аероплан „DoU“
 Четнички  Писмен
 одред  Рат. Авдаловић
 Ужице вазд. наред.
 
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/80)

БР. 246, СТАНА ГРАДИНСКИ ИЗВЕШТАВА ДА ЈЕ
ЗБОГ НАДИРАЊА НЕМАЦА ОД ВАЉЕВА ЗАТРАЖЕНА ПОМОЋ ОД 

ПАРТИЗАНА У ЧАЧКУ, 27. ОКТОБАР 1941.

   27. X 2 h
Драги Боцо!

Овог момента зове Ужице Чачак партизане и тражи појачање најхитније, 
тражи по могућству 100 наоружаних људи, јер се на једном сектору код Ваљева 
стање погоршало, Немци хоће да надиру ка Ужицу. Немци су Ваљеву добили 
појачање има их што се позитивно [....]148 а и приличног броја има. Немци покушали 
да се пов[....] Ваљева, него изгледи су да се довуку до Ужица.Треба(ло) је спречити 
да они добију сада појачање.

Чедо моје буди дискретан по овој ствари, јер ово су само партизане о том 
известили.

Не причај срце службене ствари код куће јер Мар[....] лупета по комшилуку 
шта се ради у штабу и шта је чула од Марјановића[....] Тебе сине Стана у[....] само 
из добре намере[....] чедо да се љутиш за[....]

Још ти и то кажем Боцо да сада није време ни за какав митинг нити икакве 
манифестације. Не треба непријатеља дражити сада кад није томе време.

Сви те чедо хвале да си много добар жао ми је што не могу неки пут доћи до 
тебе али кад се ваљда побољша ситуација биће више времена.

Боцо да ли ја могу у [..................] неке потребне [..........................]
Госпођа моја је побегла на село а мене оставила саму да се петљам са 

кухињом, сада морам сама себи спремати а немам ништа. Буди добар сине па ми то 
јави, немој да мислиш да ја хоћу да искоришћавам тебе.

Поздравља м те боцо и пази на то твоје добро срце, немој много да пушиш

  Стана

Сада после 3 дана ћеш [....] ти на телефону.

1 кг гриса
1 кг пиринач
1 кг шећера
црне кафе
соли
1 литар гаса

Боцкаша ако је то немогуће добити немој да се љутиш на Стану – а кад могу 
други пут добити учини чедо да и ја добијем нешто.

Хвала ти, Стана Градински
Стан: Краља Петра 12

Ако имаш Боцо то ким пошаљи ми ово кући, јер после ноћне службе не [....] 
ми се нигде.

Нека један ордонанс требује и донесе ми.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/24)

148 У наставку документа  обележени оштећени делови документа.
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БР. 247, РЕКВИРИРАЊЕ КОЖНИХ КАПУТА ЗА ПОТРЕБЕ 
МОТОРИЗОВАНОГ ОДРЕДА, 27. ОКТОБАР 1941.

 За моторизовани
 одред пор. Теодоровића

НАЛОГ

за одузимање кожних капута (који) су потребне одреду Југословенске војске. 
Капути имају да се предају без даљњега. Капуте имају да предају следећа лица: 
Солујић Радојко, трговци Клефиш Ђеније, Радуловић Момчило, Миловановић 
Ника, Смиљанић Мика.

у Чачку 27.X. 1941. године М.П. Командант-капетан I класе
  Б. Марјановић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/66)

БР. 248, ПИСМО М. НИКШИЋА КАПЕТАНУ МАРЈАНОВИЋУ
У ВЕЗИ РАДА Н.О.О. ОДБОРА, 27. ОКТОБАР 1941. 

Г. капетане,

Друг професор Урошевић149 изложиће Вам ствари по питању рада Н. осл. 
одбора.

Види те и издајте потребно наређење. Одредите дан када да позовемо одборе 
на један састанка ради подробног обавештења о раду и надлежностима одбора.

27/X         Сп.
 Миленко Никшић с.р.
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 69)

БР. 249, ЗБОГ НАПУШТАЊА ПОЛОЖАЈА ЈЕДНОГ ДЕЛА ЉУДСТВА 
ЧАЧАНСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА МАЈОР ЂУРИЋ ШАЉЕ ОФИЦИРА ДА 

ИХ РАЗОРУЖА, 28. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Овде на положају је утврђено, да је извесан број војника из Чачанског одреда 
при поласку за положај својевољно са оружјем напустио строј и отишао кућама. 
Како је ово врло штетно по морал људства у одреду и одред недовољно јак, то се 
упућује п.поручник Никола Петковић са следећим задатком:

1./ Да прикупи сво оружје и људство које припада Чачанском одреду/ За Чачак 
је остављен Паковраћски одред/.

2./ Да утврди да ли се ненаоружани део одреда налази још у касарни?
3./ Да ли су појединци – газде – избегли долазак на положај изговором рада у 

Чачку. За ово има довољно људи у Чачку, што сам се лично уверио, нарочито 
у каванама и старијих људи.

4./ Шоферу који има 2 револвера и пушку оставити револвер а остало послати 
у одред.

5./ Из арсенала издати бомбе и предати доносиоцу наређења к[...]150 16 шаржера 
за пушкомитраљез “Збројовка”

6./ Из базе послати још топлог веша, чарапа и друго/сапун, марамице, 
пешкире/
Нарочито обућу сву прикупити и послати, јер је људство добрим делом босо 

а сада је добро хладано. Ову уопште неиздавати деловима који се налазе у Чачку, 
јер су они већином мештани.

По свима предњим питањима потпомоћи п.поручника г. Петковића.

28.X.1941. Командант мајор
Положај Рад. Ђурић с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/130)

БР. 250, ШТАБ БОСАНСКИХ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ТРАЖИ ПОМОЋ ОД 
ЧАЧКА У ЉУДСТВУ ЗА ФРОНТ У БОСНИ, 28. ОКТОБАР 1941.

Капетану I кл. Марјановићу
    Чачак

Молим Вас пошаљите у Босанске четничке одреде по могућству 100 људи 
наоружаних и то првенствено ако имате Босанаца и Херцеговаца јер су овамо 
потребни за фронт.

28/X-1941. М.П. За штаб Босан. четн.
  одреде  
  капетан I кл. Ђу. Ђокић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/150)

БР. 251, ЛИЧНА БЕЛЕЖНИЦА КАПЕТАНА БОГДАНА МАРЈАНОВИЋА, 
КРАЈ ОКТОБРА 1941.

Без четника преглед куће Б – Бер[...]151

Трепча  издају пшеницу
Прељина  четничку добров. Прилог

Смену ће и посл. на пол. 
Милинко коњ. Пор.  Буков.
Капетан
Адам Вучићевић

Лукића Мрчајев?

питање млина

149 Миливоје Урошевић

150 Оштећени део документа.
151 Оштећени делови у документу.
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Љубић. Млин стално меље
Они имају 6 ка[...]

наредба од 23.X.41.г. 
Горња Горевница – болница
Пуштање рањеника кући на отсуство забрањено

Коњ. вод у Слатини
да оста(не)

Митар Обрадовић на овд. станици
Ухапшен од четника.

1/ Само службена путовања
неплаћају железницу (подвоз.)
2/ наређење народу да засеје усеве (пшеницу)

из Глав. вет. стан. Партизани
пренели у кланицу. Кад је тражена
подела нису му партизани дали

Магацин Лопатница:
1) за хауб. 150 мм-М.28
ударна и пољ. панц. Мод. 36
2) за брдски 65 мм М-6 гран. и шрапнели
3) за 100 мм М-28 хауб. – нема гран.
4) за пољ. топ 75 мм М-12 гранате и шрапнеле
5) за пољ. топ 80 мм М-17 и 5/8 
гранате мод. 19
6) дугачки 150 мм мод. 28 ударне
панцирне
7) за дугачки 105 М.15/26 ударне
и панц. гран.
8) за бацач 75 мм М.16 бомбе М.16
и пушчане бомбе V.B.

шеф пасивне заштите 
ухапшени пор. Миленко [...]
мањак 40 људи

Капуте - комисија заседа
Узела 70 капута нама дали
8-9 комада, остало сакрили

у заједн. магац. 90 капута
кратких остало нису подељени
већ стављ. петокрак. звезда

наше све организ. отказују деобу
на 50% - већ да сваки своје потпомаже

Само фабрика кожа
да остане јер је у сопстве. режији

Да се спречи свако отимање хране, 
опреме и осталог од партизана

партиз. шећу улицама наоружани.
Ако неће у борбу да нама да(ју) оружје.

Подела млина
Нама Брушлие;
њима Морав, јер тамо и имају масу
и њихови су магацини

превид 50% поделе с тим да се
она намеће искључиво од партизана,
а ми од четника

Крупеж четнички сапун на који је дато
требовање трговцу Вуковићу (Љубо Грк) отео
од мојих органа са претњом да ће примити борбу

сол примљена не даду нама 50%

Бату реквирирали свилене чарапе?
нису поделили

ђон круп[...] 50 кгр. нису у опште
хтели поделити

Петровић П.Г.Г.
да даде списак официра
има их превише
цензори? неће превише
Бајовића позвати

Минић

Илија Павловић занатлија на градњи и 
оправци кровова и мостова
из Трбушана - Пријеворски 

рез. пуков. Ивковић страже

општ. Управе

тешки митраљ. партизански за одбрану
Чачка

Раша Шипетић
Полицајац – болничарке одржале течај у 
Атеничкој школи прети да ће да убија
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Смена капетана Живојина Вучковића
Заблаћ. Одред

Милорад Савић
кафеџ. из Ивањице
да није

Бранко Крстић
Бошко Максимовић
Зоран Кавчић

адвокат Арсенијевић за члана радн. одбора
да се одмах одреди

2 бол. Сам.
2 бол. Мрч. рев

Милован Берец полиц. чинов.
радио на Кривачи
пре 1 годину
ухапшен пре 8 дана

25/X
послато Бази

пасуља  400 кгр
кромп.  308 кгр
соли  40 кгр
брашна  1300 кгр

Мрсаћки бегунци

Снаге партизана
1) у Качулицама - 80
(код Краљева-резерва за пљачку)
2) у Мрчајевцима (Љубићки) 150
3) у школи Љубићској 100

Плехове за печење хлеба
Брашно  1000
Пасуљ   400
Соли    100
Алеве паприке 5 кгр

заробљенике - смештај по вароши

посан пасуљ и кромпир и ¼ хлеба

пренос из Брђ. у Пожегу аеродр.

Глишић јавити да је гђа са децом
у Остри код к. Адама Вучићевића

кола за мај. Ђурића до Самаиле

Веза са базом да се успост.

телеф. материјал неће партиз. да деле

Радио станица?

1 официр и 30 људи наоруж. за прељински
аеродром

У Прељини стално једна те иста лица 
са аеродрома
[.................] партизани и малтретирају
и називају их петокол.

Петровић Милун
Јелички одред спречи га
Капет. Стојановић

Осматрач. снаге
1. - На гимназији код сирене четничко
2. – Фабр. Хартије код сирене – партизанско
3. – Ново гробље заједно
4. – Љубић заједничко са 1 бициклом четничким

шеф. Г. Поповић

I коњич. Ескадрон:
Командир Капетан Стојановић
водник I вода поруч. Кастратовић
водник I I вода поручник Обрадовић
водник I I I поруч. Петровић
водник IV пот.пор. Радосављевић (послат одозго)
вод бицикла поруч. Лазовић
водник возара поручник Лескић (послат одозго)
официр у штабу поруч. Вујковић
официр у штабу поруч. Карић

од горњих се стављају на 
расположење:
поручник Си[...] Петровић
поручник Милован Карић болестан
поручник Предраг Вујковић

Бази – положај – 2000 
Брашна и кром[...]
1 инж. Официр

Нема страже на болници
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Дрва
Слатина: 180м3 – Сирча за држав. Службеника?

Заблаће 40 м3 – Тадија за Немце кулуком?

Белви – жена остала, она нема од чега да живи моли да
јој се оставе барем 2 девојке

Рожачки одред
Пушака 68
налази се у Пожези
то је мој одред
он чува Пожешки аеродром

База да даде одб. за пород. четн. у Јавору

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/61)

БР. 252, НАРЕДБА КОМАНДАНТА ЧАЧАНСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА
ЗА ОДБРАНУ ГРАДА ОД УЛАСКА ПАРТИЗАНСКИХ СНАГА,

28. ОКТОБАР 1941.
 

Ситуација 28-X-1941.г.

Наређујем:

1)  А/ Јелички одред поседа и брани = Гробље - школа јездинска –Раскрсница  
 - Морава (код игралишта)

 B/ [Чачан]ски одред [пос]еда [............] Болница – Касарна - Гробље
 C/ Паковраћски одред извлачи се из Чачка и Љубић поседа и брани =   

Морава - Суви брег – Љубић - Мост на Морави 
2)   Задатак. Упорно-одсудно спречавање уласка партизанских снага у варош по 

датом наређењу за одбрану.
3)   Одбијање и спречавање партизана уколико би покушали да се из града 

пробију у ма ком правцу ван града.
4)   Утврђивање и маскирање предузети одмах по извршеном [заузима]њу 

положаја.
5)  [Везе] међу одредима да се одмах успоставе и непрекидно одржавају.
6)  Одмах упутити извештај по извршеном поседању са једним ордонансом 

који ће остати у штабу града.
7)  Ја ћу се налазити са штабом код расадника код економие
8)  Знак.152

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 480)

БР. 253, ПРЕГЛЕД ПОЛОЖАЈА УСТАНИЧКИХ ФОРМАЦИЈА ОКО ЧАЧКА, 
28. ОКТОБАР 1941.

 
За општину [.............]153 и Прислоницу даће извештај Г. Св. Пауновић [......] 

надз[........] који је примио те две општине   
        Павловић

- Јелички одред – Станојевића куће – поседа косу Станојевића лево од пу[та]
- Чачак – у десно до [.....]акљ. болница – систем тројки групни
 Док не стигну појачање – поседа од пута [......] до завл. Гробље-

на бедему – играл. 30 (3 п.м.)
школи Морави-  40-50
у Љубићу код моста 120
у гр[..........]  40-50  [.............]
у Ради. школи – полиција   [.............]

из Пријевора  60 људи и превозе веш
код Белвија  20 људи

2 чета Поштићева – у Љубићу
4 чета Вучићева - Сам. или Слатини154

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/7)

БР. 254, ПОВЛАЧЕЊЕ ПАРТИЗАНА СА КРАЉЕВА И ЊИХОВА 
УЗНЕМИРЕНОСТ ЗБОГ СИТУАЦИЈЕ ОКО ПОЖЕГЕ, 29. ОКТОБАР 1941.

Господине капетане,

Шаљем Вам ова три човека за личну гарду. Као што их видите старији су 
људи али су потпуно сигурни јер су за Краља и отаџбину. Способни су за задатке 
који нису у вези са већим (штрапацима), зато сам их одредио код Вас.

Дознао сам да је се Капеланов батаљон155 повукао са положаја са Краљева. 
Један његов командир са којим се познајем рекао ми је да су им се људи добрим 
делом разбегли. Примећује се код њих нека узнемиреност, изгледа ми да је то због 
ситуације у околини Пожеге.

Ја сам стално у Жандар. станици, а повремено обилазим страже у вароши.

29/X.1941.  Капетан II класе
  М. Петровић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/17)

152 За докуменат је наведено: да је писан руком команданта Чачанског четничког одреда 
Милорада Ристовића. Оригинал није сачуван. Постоји сумња да је датум  намерно промењен 
и да се документ односи на догађаје после 3. новембра 1941. године. И поред сумње да је 
докуменат можда фалсификат, аутори су га ставили под 28. октобар, са резервама јер се по 
дневнику непознатог четника поручник Милорад Ристовић тога дана, 28. октобра, налазио 
на положају око Краљева.

153 Оштећени делови документа.
154 Докуменат је у лошем стању и не датиран, али га је сређивач фонда убацио у део за 28. 

октобар 1941. Не зна се ни кога је написао нити чији је, што доводи у сумњу да је можда и 
овај докуменат намерно убачен у одељак за 28. октобар. 1941.

155 Драгачевски партизански батаљон је повучен након 20. октобра са фронта према Краљеву 
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БР. 255, ОДГОВОР ЕЛЕЗ ЛАЗАРА КОМАНДАНТА БОСАНСКОГ 
ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА НА ОПТУЖБЕ УПУЋЕНЕ НА ЊЕГОВ РАЧУН,

29. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ
        ЧАЧАК

Сазнао сам са сигурне стране да је један четник, који је у некој тајној 
полицији интересовао се за мене и да он има да провери тобоже некакве податке за 
мене, као и то: ко сам, шта сам и одакле сам.156

Да не би командант и та тобоња тајна полиција разбијали главу за мене 
стављам на расположење следеће податке: ја сам резервни аутомобилски 
потпоручник исти онај ЛАЗАР ЕЛЕЗ који је 23. марта 1938. године открио заверу 
г.г. официра противу Њ.В. Краља и Краљева два брата и мајке Њ.В. Краљице, који 
су требали према израђеном плану заверених, да изгубе своје животе на дан 28. 
марта 1938. године.

О томе имају званични подаци код Њ.В. Краљице мајке.
Ја сам тај исти који сам открио намере Немачке још у 1935. години, и о овоме 

известио канцеларију Њ.В. Краља. Такође ја сам тај исти који је упутио писмо на 
ЛИЧНОСТ Њ.В.Краљу Петру марта месеца 1939. године да се Њ.В. Краљ поздрави 
са Краљевином Југославијом и народом јер му је држава пропала и ако није било 
рата, а то је било онда, када су народни непријатељи на врхунцу тадање наше 
Управне власти тврдили да је нама Немачка пријатељ и ако сам позитивно знао и о 
томе благовремено све извештавао да је нама Немачка непријатељ као што је то и 
сама показала и што смо се ми сви осведочили.

Ја сам тај исти који је организовао љубићки четничку чету и први са 
списковима стигао на Равну Гору и образложио ствар и ситуацију Чачка и околине 
мајору г. Палошевићу, који је у то време заступао команданта који је био на 
службеном путу. Такође исто ја сам тај који је све тајне организације наше знао и 
сачувао до данашњег дана.

Ја сам тај који сам пробио Немачку блокаду и извукао се у Јелички одред и 
истог дана учествовао у борби са одредом г. Мојсиловића и то као командир Гучке 
чете јер је прави командир наведене чете побегао из борбе. Такође учествовао сам 
у борби при освајању Чачка, такође под командом поч. Војводе Бојовића.

Сада сам према наредби Број 5 – тога Команданта одређен за Команданта 
Босанског четничког одреда, који је формиран у Чачку.

Рођен сам у селу Сијерчима, срезу Фочанском, бановине Зетске 4. маја 1908. 
године. У Сарајеву сам свршио средњу Техничку школу. У Београду подофицирску 
школу. У Новом Саду аутомобилски курс. Такође у Новом Саду аеро-механички 
курс. У Земуну пилотски курс, а у Мостару војно-пилотски курс.

1. октобра 1935. године изишао сам из војске као наредник са положеним 
испитом за чин потпоручника, јер сам видео у нашој војсци расуло и лоповлук 
те нисам могао да трпим и да сносим као војник кривицу пред народом. Као син 
добровољца добио сам у Битољу 5 хектара државне земље, а 20 хектара сам купио 
за своје паре.

Од времена изласка из војске до објаве овог рата живео сам код своје куће, 
радећи на свом имању, а у исто време радећи за Краља и државу и то о своме 

трошку, као што се види из предњег да сам ја као приватна личност открио чак и 
заверу противу Њ.В. Краља и поред наше толике тајне полиције.

Када је избио рат са Њемачком ја сам тражио од Команданта Битољског 
војног округа да се упутим са мојим аутомобилом у моју ратну јединицу, али ми 
је овај рекао да он не зна где је моја ратна јединица и чим буде сазнао да ће ме 
упутити, али међутим 8. априла т.г. настао је хаос и бежање и ја сам са осталим 
отступио у Грчку. Из Грчке сам се повратио 12. маја т.г. јер нисам могао прећи море. 
У Чачак сам дошао 23. маја т.г. а одмах после Њемачког напада на Русију и сазнања 
да на Равној Гори постоји штаб Четника приступио сам вези и организацији 
поменуте чете.

Како ме је овај увредио оваквим поступком и Вашом тобоже тајном 
полицијом са пуним правом тражим извињење и позивам свакога онога да 
документује све оно што говори о мени. У исто време стављам до знања да ћу 
господу која ме буде увредила достојно пред народом позвати на двобој.

29.октобра 1941.г. Лазар Елез
Чачак командант Босанског
 чет. одреда

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/65)

БР. 256, КРИТИКА КАПЕТАНА МАРЈАНОВИЋА ОД СТРАНЕ 
ПОТПУКОВНИКА ДРАГОСЛАВА ПАВЛОВИЋА НАЧЕЛНИКА ГОРСКОГ 

ШТАБА, 29. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК

Имам обавештење [да се] бензин нерационално троши, тако на пример 
у једном дану утрошено је око 1500 литара бензина. Исто тако, командант је 
задржао за себе један луксузни аутомобил, који по цео боговетни дан стоји пред 
канцеларијом и не ради ништа. Ово расходује једно возило без икакве потребе. 
Мојим наређењем одређен је за команданта моторизованог одреда поручник 
Теодоровић Душан. За потребе моторизованог одреда створена је по моме 
наређењу гаража и радионица. Са љуством гараже и са возилима без мог наређења 
и одобрења располаже тај командант и то на дохват. Ово и овакво неможе и не 
сме бити. Именовани официр је потчињен мени и има примати наређења само 
од мене. За потребе те команде, за везу са базом поручник Теодоровић ставиће 
Вам на расположење један теретни камион. Потребе за исхрану и друго за фронт 
дотураћете до Самаиле возом, а одатле појединим јединицама реквирираним 
сељачким колима или камионима који су већ на положају.

Према предњем имате се управљати, с тим да Вам укидам ауто који је био 
Вама на расположењу по Вашем сопственом одобрењу.

За везу Вашу са мном, за слање курира и појединих група људи из Чачка за 
Равну Гору, односно за Брајиће, ставиће Вам се на расположење један аутобус, чим 
овај буде био добијен из Пожеге. Саобраћај овим аутобусом има бити тако уређен 
да сваког јутра полази отуда у 10 часова, те да се по подне може вратити у Чачак.

Имам података да је у Чачку била приређена нека забава на којој сте и Ви 
били присутни. Колико је ово неумесно, можете сами закључити из саме чињенице, 
што је Отаџбина у рату а камо ли што на сваком кораку Немци стрељају наш живаљ 
/у Крагујевцу 2300, у Краљеву 2100 и.т../ и што се наши људи боре на фронту под 156 Видети докуменат број 242.
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најтежим условима. Мене изненађује да сте Ви присуствовали и да сте дозволили 
да и многи четници присуствују, ако већ нисте били у стању да спречите уопште 
ту забаву, што Вам је била дужност. Најзад, могли сте ме бар известити о овоме, а 
не да радите на своју руку оно што штети и убија морал и нашег живља и нашег 
војника. Због тога Вам замерам и скрећем пажњу на Ваше држање које мора бити 
смишљено, достојанствено и пуно такта.

Наредио сам Вам за одело, телефоном више пута. Начелник штаба правио 
је питање и ургирао, Ви сте одговорили да ћете нас имати у виду. Од дана када 
Вам је наређено за одело и опрему, прошло је већ више дана, да би сте на крају 
дали одговор, да ћете нас имати у виду. Не можете Ви нас имати у виду, него имате 
извршавати наша наређења, то да упамтите и да примите к знању. Кажете да 
шаљете све за фронт, а шта је онда Рудник, Крагујевац, Љиг, десна обала Колубаре, 
Ваљево, Јадар, Дрина, Босна и опкољене вароши Зворник и Вишеград. Треба ли 
томе фронту штогод послати и од кога ови треба да траже, кад Ви имате у виду само 
Горски штаб? Имам података, међутим, да станица у Самаили не функционише 
како треба, јер поједини одреди код Краљева по више дана не добијају храну. 
Непознато ми је пак којим сте нашим одредима послали одело, обућу, веш и.т.д. и 
у којој количини, о чему ћете ме известити накнадно.

Наређено Вам је још првога дана да прикупите вату војно санитетског 
слагалишта, која се у огромним количинама налази у општ. амбуланти, нисте ме 
о овоме чак ни известили. Сем телефонског обавештења ништа ми није познато 
о раду санитетске комисије која [је] имала задатак да прикупи санитетски 
материјал.

Наређено Вам је још првога дана да доставите списак официра које сте Ви 
распоредили, до данас ми још увек нисте поднели извештај. Преко телефона пак, 
казали сте да сте послали неке официре на фронт ка Краљеву. Нисте ме известили 
које сте официре послали када и за које јединице. Међутим, могли сте ми поднети 
списак свих официра у Чачку, са напоменом у примедби где је ко распоређен, 
односно упућен, па би онда и овај штаб имао потребне подакте. Најзад, имам 
податке да као организаторе у поједине срезове, људима који долазе за обавештења, 
Ви дајете податке и упуства уместо да таква лица упутите овом штабу за упуства и 
инструкције. Због тога убудуће, о овом водите рачуна.

Наређено Вам је за еполете оф., звездице, грбове, амблеме и др. као и за 
монограме П-II, до данас ништа по овоме нисте учинили, тако да се има утисак да 
Ви уопште не [водите] рачуна о наређењима овога штаба.

Напред изнет [.........]157ствара преписку, отежава службу и рад, а Вас 
исправног официра, вред[ног], [поуз]даног у сваком погледу, иначе, хрђаво 
илуструје. 

Примите предње на зн[ање] и изволите ОДМАХ поступити по свима 
нерешеним стварима а у будуће, немојте дозволити да се по једној ствари прави 
више питања и води преписка.

29. октобра 1941. г. М.П. ПО ЗАПОВЕСТИ КОМАНДАНТА
  НАЧЕЛНИК ГОРСКОГ ШТАБА
  потпуковник
  Дра. Павловић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/50)

БР. 257, МАЛТРЕТИРАЊЕ ЧЕТНИЧКИХ ПРИСТАЛИЦА И ДОБРОВОЉНИ 
ПРЕЛАЗАК ПАРТИЗАНА У ЧЕТНИЧКЕ ОДРЕДЕ, 11-29. ОКТОБАР

КОМАНДА ЧЕТНИЧКОГ ЗАБЛАЋСКОГ ОДРЕДА
  Бр: Сл.
11 – X – 1941. год. ЗАБЛАЋЕ

КОМАНДАНТУ БРАТСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА
ЧАЧАК

Из приложеног реверса види се да је одузет двоглед четнику –нареднику 
Радосављевићу, и ако је он мобилисан код нас и активно сарађивао. Братски 
Партизански Одред није смео самовољно узимати тим пре што је то његова лична 
својина а не државна, на коју би извесно могло се полагати право и то свакако у 
првом реду ми, који му га нисмо из истих разлога одузели као своме члану. С тога 
се молите за хитно наређење да се приватна својина не сме ни у ком случају дирати 
без нарочитих [....]158 и писменог од виших власти, [....]командири на своју руку 
да раде како ко хоће. Тим пре што четник – наредник Радосављевић има и личну 
легитимацију као четник-инвалид.

С молбом за хитно решење по овом предмету у повратку акта,

Прилог: реверс КОМАНДАНТ ОДРЕДА-ПОРУЧНИК
 Срб. Васић

ПОТВРДА
којом се потврђује да је дурбин Бошка Радосављевића узет за потребе одреда. 
СМРТ ФАШИЗМУ – СЛОБОДА НАРОДУ
2. октобра 1941. год.    Командир чете
 Краљевић
( ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, рег.бр. 28-в)

[....] Штаба
[....] 82
29-X-1941.
ЗАБЛАЋЕ  

КОМАНД. ЧЕТНИЧКОГ ШТАБА
        ЧАЧАК

Молим да се према приложеном реверсу који је издао командир партизанског 
одреда Краљ[ев]ић, врати имаоцу нареднику овог одреда Бошку Радосављевићу, а 
који се сада налази на положају и коме је исти неопходно потребан. Ово тражење 
требало би упутити лично команданту г. Никшићу који ће издати наређење.

Ја сам раније упутио обвезника - наредника Радосављевића али изгледа 
да није наше тражење удовољено. Напомињем да је двоглед лична својина 
Радосављевића и да би по свима правима требало власнику вратити.

С молбом да се хитно ово тражи.
 П. З. Команданта одреда-поручник
 Срб. Васић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/142)

157 Оштећени део документа. 158 У наставку документа обележени оштећени делови.
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НАЛОГ

По коме се одобрава Драгољубу Симеуновићу да може узети свог коња са 
колима и прибором и Радовану Пековићу своје волове које су му одузели Милоје 
Пантелић из Пријевора.

15. октобра 1941. год. М.П. Командант капетан I кл.
у Чачку  Богдан Марјановић

[.....]159

Сви волови су одузети као државна пл[.....]према томе отсада свако 
претпоставља да је он сопственик истих.

Ако је то нужно можемо их поделити, али мислим да не треба да се упуштамо 
у ситнице.

15/X М.П. Миленко Никшић 
            
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 38)
 

Драги капетане,

Петар Стефановић кафеџија из Чачка пуки је сиромах а нека патрола му је 
одузела 30 кила шећера, пошто му је то једина имовина од чега издржава себе и 
породицу то те молим да наредиш да се шећер врати, пошто је и другима враћен.

18/X 1941. Поздравља те капетан
Чачак Јов. Станојевић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/147)

Општина Горичанска Срез трнавски
Бр. 15
28-X-1941.г.
Качулице

Команди места Четнич. одреда
       Чачак

Прилажемо саслушање Гвоздена Бабића обвезника Четнич. одреда Народ. 
војске, - доставља се Команди Места у Чачку, с молбом на надлежност.

Част ми је овој управи известити Вас, - да није ово једини случај од 4. чете 
љуб. батаљона партизанског одреда  који од четничких чланова (с) оружјем у руци 
одузимају стоку и остале потребе без знања ове општ. управе и команде, те се моли 
Команда Места за хитно наређење како би се овом безакоњу стало на пут.

Моли се Команда за обавештење ове управе по предњем – Хитно је.

Дежурни одбор: Командант места
Божа Ч. Мајсторовић за општ. Горичанску
 капетан I класе
 Власт. Мајсторовић

Рађено 27. октобра 1941. године 
у општ. Горичанској

Без позива пристаде
Гвозден Бабић из Горичана, 
па каза:

Јучер 26. ов. мца. око 9 сати изјутра дошли су двојица из партизанског одреда 
4 чета љубићска, - један је био наоружан, и од мене су тражили да ми одузму једног 
дебелог вепра што им ја нисам дао, зато што ми је позната наредба Команде места, 
што важи и за нас четнике и партизане, да се без одређених лица и специјалног 
одобрења никоме никаква реквизиција не даје.

Тим пре, што ми четници дајемо четничким одредима, а они партизани 
треба да дају партизанским, а нарочито се не треба одузимати прекоредно без 
знања месне команде – односно општине.

Такође и по подне око пет сати и друга два партизана опет су долазили мојој 
кући, - опет је један од њих био наоружан, и од моје жене тражили да одузму моју 
чезу, али и ако сам ја у војној обавези са мојим коњем код четничког одреда Народ. 
војске и налазим се на одмору и приправан све што имам давали смо четнич. 
одреду команде места, са знањем те општине, према постојећем наређењу Бр. 2 
од 13. ов. мца. Те молим да се од овакве прекомерне и незаконите реквизиције од 
партизана заштитим. Нарочито када по истеку осуства отиђем у своју јединицу.

Писмен сам,
Гвозден Бабић

   
Оверава:

Командант места
за општ. Горичанску

капетан I класе
Власт. Мајсторовић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 477)

Команда чет. Штаба
Бр. 30
19-X-1941.
Заблаће

БРАТСКОМ ПАРТИЗАНСКОМ ОДРЕДУ ЛИПНИЦА

Данас се је пријавио овом одреду Мајсторовић Милета који је до сада био 
уписат у том одреду, а сада прелази у овај одред.

Именовани нема никакве легитимације од тог одреда и изјављује да је није 
ни примио.

Молим да се напред именовани брише из спискова тог одреда.
По заповести Команданта

поручник
Срб. Васић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1302/2)159 Оштећени део документа.
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Команда чет. Штаба
Бр.[...]
20-X-1941.
ЗАБЛАЋЕ

ПАРТИЗАНСКОМ ОДРЕДУ – ЧАЧАК

Шаљемо Вам исписнице за липничку и јежевачку чету као исписницу за 
Милована Вукосављевића, који су прешли из партизана у четнике, с молбом да се 
то у Вашим списковима прибележи и испише.

 П.З. КОМАНДАНТА ОДРЕДА-Поруч.
 Срб. Васић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1302/1)

Штаб четничког одреда Концепт
Југословенске војске
Одсек “П”
Стр. Пов. Бр. 27
22. октобра 1941. год.
у Чачку

Према заједничком споразуму и сагласности са партизанима донета је 
наредба број 2 у погледу слободног прелаза партизана у четничке јединице и 
обратно.

Имам податке да већи број припадника партизанског одреда напу[шта] 
положај или саме одреде и прилазе нашим одредима.

Међутим Партизански штаб такве људе не само да спречава у намерама, већ 
чак и примењује над њима све могуће мере, па чак и смртне казне да их спрече 
у њиховим одлукама. Стога скрећем пажњу командантима на ово и препоручује 
им да све такве људе узму у сигурну заштиту и истима омогуће прихват у наше 
одреде.

 М.П. Командант капетан I класе
  Богдан Марјановић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/20)

Команда чет. штаба
Бр. 30
[...]-X-1941.
ЗАБЛАЋЕ

БРАТСКОМ ПАРТИЗАНСКОМ ОДРЕДУ – ЈЕЖЕВИЦА

У прилогу акта достављају се легитимације /објаве/ за четири друга 
партизана, који су прешли у четничке организације, с молбом да се бришу из 
спискова код тог одреда.

У исто време молим да се пушка бр. 164183 својина Радоице Котуровића, 
чију легитимацију прилажем врати овом Штабу ради предаје именованом.

По овом акту молим да се о потребном одговори.

 По заповести Команданта
 поручник
 Срб. Васић

Смрт Фашизму слобода народу
Команда места 
партизана
Бр. 74
23-X-1941.
Чачак

Штабу Четничких одреда редовите Југословенске 
војске Чачак

Пошто је поступљено противно духу споразума, именоване стражарно 
упутити својој јединици, јер су напустили јединицу која је била у борби.
 Ком. места
 М. Никшић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 35)

КОМАНДА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
ПОВ. БРОЈ 39
24. октобра 1941. год.
у Чачку

КОМАНДАНТУ СВИХ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ

  ПОЛОЖАЈ

Упућује Вам се доле наведени четници који су прешли из партизанских 
одреда у овај одред и то:

Поднаредник Славољуб Новичић
Редов  Живан Божовић
Редов Вукосав Јосиповић
Редов Светозар Јонтуловић
Редов Момчило Јонтуловић и
Редов Љубисав Докић.

Молим команданта да се исти сместе на сигурно место пошто им прети 
опасност од стране партизана.

 М.П. Командант капетан I класе
  Богдан Марјановић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/51)
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КОМАНДА ЧЕТН. ОДРЕДА
Стр. пов. 3
24. октоб. 1941.
ЗАБЛАЋЕ

ШТАБУ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА – ЧАЧАК

У вези са наређењем Стр.Пов.Бр. 32 од 23. овог месеца упућује се четник 
ВЕЛИСАВ КОМАДИНИЋ, који је из партизанског одреда прешао у четнике. 
Именовани оружја нема.

С молбом на надлежност.
 По Заповести Команданта
 поручник,
 Срб. Васић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/146)

КОМАНДА ЧЕТ. ОДР.
Стр. Пов. Бр. 4
30. октобра 1941. г.
ЗАБЛАЋЕ

КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА – ЧАЧАК

У вези стр. пов. бр. 32/41. којим се наређује да се партизани упућују по 
испису из партизана у четнике, то Вам аналогно горњег наређења упућујем 
Милована Прелића, младића, с молбом на даљу надлежност.

 П.З. Команданта одреда – поручник,
 Срб. Васић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/138)

БР. 258, ДВОЛИЧНА ПОЛИТИКА ПАРТИЗАНА И ПРИПРЕМА
ЗА ОБРАЧУН СА ЧЕТНИЦИМА 

– ИЗВЕШТАЈ Б. МАРЈАНОВИЋА, 30. ОКТОБАР 1941.

Штаб четничких одреда
Југословенске војске
за Чачак и околину
Стр. пов.Бр. _______
30. октобар 1941.
Чачак

Команданту свих четничких одреда Југословенске војске
 Положај

У вези са последњим догађајима, а с обзиром на ситуацију која влада на 
територији поверене ми команде, а која претставља опасност за читав четнички 
покрет у борби за Ослобођење и добро Краља и Отаџбине; сматрам за потребно, 
поред усменог реферата који ће Вам поднети моји сарадници, да Вам поднесем и 
писмен извештај о следећем:

Ја сам Вас у неколико махова телефоном и писмено извештавао о 
преговорима које сам водио са партизанима и подносио Вам извештаје о 
резултатима тих преговора, руководећи се увек интенцијама нашег покрета и 
Ваших упута. Међутим, ма колико да је у почетку изгледало да може доћи до неке 
искреније сарадње са партизанима, и свих настојања да се одржи бар пристојна 
трпељивост, већ сада се јасно оцртава сва слабост веза и неискреност извршења 
тачака споразума, нарочито Наредба бр. 2, која је, требала да онемогући сав њихов 
насилнички рад. И док са једне стране покушавају свим силама да нас увере у 
искреност извршења уговорних тачака преговора, с друге стране баш тај споразум 
употребљавају као инструменат у спровођењу и извршењу својих идеолошких 
циљева, не презајући својствено њима ни од од каквих последица које би могле 
произаћи из оваквог њиховог [..............]160 рада, колико на штету самог нашег 
покрета, толико и самог [..............] због тога, што стварањем хаоса припремају терен 
за бра[..............] [..............][..............] са образовањем [..............] Чачка, под називом 
народноослободилачког одбора, где и у [..............] намећу пројекат своје наредбе 
тобоже у интересу социјалног [..............] грађана, док међутим тендеција им је 
преузимање свих атрибута државних власти. Њихов, пак, циљ у овом случају лежи 
у томе да би приграбљивањем тих назови атрибута државних власти, онемогућили 
сваку нашу акцију, да нас одвоје од народа и да би цео наш рад створили зависним 
њиховим прохтевима и намерама. Тако при сваком предлогу са моје стране, а који 
се не би слагао са њиховим намерама, прете прекидањем споразума и повлачењем 
трупа са фронтова. А ово све због тога, што знају да ја у самом Чачку не располажем 
ни приближно довољним трупама да бих парирао њиховим опсадним јединицама, 
јер сам све своје трупе упутио на положај. С друге, пак, стране, а с обзиром на 
бројно стање њихових јединица у овим и другим ослобођеним крајевима, пружа 
јасну слику, да њихова парола “борба против непријатеља” је исувише привидна 
и да је по среди циљ унутрашња борба, стварање хаоса, деморалисање народа и 
намера припремања очигледног иступа против нас, наших јединица и наших 
стремљења. Такав њихов рад може се најбоље видети из следећих примера, који су 
смао бледа слика свих њихових недела:

Пре све, у последње време, запажају се покрети њихових јединица са правца 
Краљево ка Пожези и Ужицу, као и концетрација већег броја трупа у Ивањици.

По селима налази се известан број њихових присталица, наоружаних, 
већина малолетника који угрожавају безбедност сељана разним иступима. И када 
се у оваквим случајевима интервенише увек дају обећања да ће се ствар извидети, 
међутим никада реч не одржавају те се такви случајеви и даље понављају.

Хапшења људи су свакодневно на реду, а то све чине под изговором да су 
петоколонци и да су се увукли у четничке редове да ометају рад.

Упадања у станове и претреси врше се даноноћно. Ове две појаве односе ми 
навише времена, јер морам стално да интервенишем, пошто су махом у питању 
наши људи.

Међутим, они су прибегли овом систему са очигледном намером да народ 
заплаше да би што више приступао њиховим организацијама нарочито су 
[постали] брутални у последње време [...........] у масама по селима и њих[...........] 
једини[...] [.....]дом одведени обвезници [.........] да их напуштају и да пре(лазе) 
четницима. [На]род је услед свега ово[га] упл[ашен] и постаје апатичан и 
[индо]лентан, [пост]оји опасност да и нас не[........], јер не види и не [.....] зашти[....] 

160 У наставку документа, обележени оштећени делови.
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само интервенцију са [........]је задовољан. Поред [...........] интервенције често пута су 
безуспешне [јер] они у току ноћи врше поједина стрељања, то потврђује нестанак 
појединаца за које се зна да су ухапшени, а о даљој њиховој судбини ништа се 
незна.

Такође је свакодневна појава да партизани упадају у радње и односе робу 
дајући некакве потврде из којих се, често пута, не види зашто је роба узета и ко 
је робу узео. Насилним путем приморавају богатије становништво да им даје 
добровољне прилоге, вршећи терор и на тај начин. Има случајева да трговци не 
смеју због уцена и претњи да отварају радње, због чега је моја наредба о отварању 
радњи остала безуспешна. Услед тога привредни живот не може се ни привидно 
нормализовати, ради чега трпе поред грађана и наше трупе и операције. Народ 
бежи из града остављајући празне домове да би сачувао главу. Противили се свему 
овоме хапшење је неминовно, а још више и профанисано оптуживање појединаца 
и национално исправних људи и привредника да су петоколонаши. Народ такође 
плаши се њихових јачих посада по градовима и јавно осуђује сваки споразум са 
њима, јер у истом види опасност по своју егзистенцију, а очигледно изигравање 
преговора у [..............]тих према нама.

Што је још од нарочите важности за документовање њихове нелојалности 
и њихових задњих намера, то су телефонски разговори [..]чије садржине 
долазим захваљујући мојим поверљивим људима, а из којих се да закључити да 
примају инструкције из Ужица како треба да поступе према нама ради њихове 
супериорности и један изненадни иступ према нама.

Колико далеко иде њихова бруталност сведочи и последњи случај који 
се одиграо у селу Брђанима у ноћи између 23 и 24 овог месеца, када су тројица 
партизана (Крстомир [.........], Драгољуб Пејатовић и Живко [....]рчевић) упали у 
кућу сељанке (Сибинке В[..]јачић) чији се муж налази у ропству, малтретирали је и 
на крају силовали. А све ово извршили су у присуству њена два женска детета, од 
којих једна има 14, а друга 15 година. Поред оштре интервеницје код партизанске 
командне која није имала никаквог видљивог успеха. До утешног обећања [.........] 
[..]ажалост нерасположење према нама осећа се, јер народ [........] [........] [.....]уну 
заштиту.

У вези Наредбе бр[.] [........] [..........] [..........] позната ми је наредба од стране г. 
Никшића [............] [..............] специјално [..............]

на који је [..............] [..............] [..............] сваког пар[..............] [..............] [..............] 
(поз)ивајући се на Наредбу бр. 2 [..............] [..............] [..............] ово сматр[а] [..............] 
осуда тих људи на смрт.

У недељу, 26. овог месеца [у] [Ча]чку [је] био заказан Митинг партизана. 
Покушао сам да тај митинг спречим, али нисам успео. А да би на неки начин исти 
бар донекле ублажио присуствовао сам као командант места. Митинг је протекао 
у најбољем реду, и што ме је изненадило, истицана је стално заједничка сарадња и 
помагање против заједничког непријатеља. Што се тиче игранке, која је одржана 
увече, ја истој нисам присуствовао, а када сам од мојих органа сазнао да је игранка 
одржана уложио сам протест, напоменувши г.Никшићу да је то незгодно бар у ово 
време када наши људи гину на фронту.

Своје партизане они васпитавају у томе, да су официри, чиновници, сва 
интелегенција као и привредни кругови, који не симпатишу са њима (према 
подацима обавештајне службе у вароши и селу) петоколонци и да их треба 
уништити, односно да ће они први бити уништени. Народ је толико деморалисан и 
заплашен, да поред сваке осуде постојећег споразума са партизанима сматра садање 

стање не ослобођењем, но веће и страшније ропство. О говору и крилатицама 
“Слобода народу” како се партизани изјашњавају код народа ни говора о томе, већ 
гнушање и осуда.

На основу свега горе изложеног изводи се следећи закључак:
1/  да партизани са својом дволичном политиком имају чврсту намеру и одлуку да 

у најкраћем времену крену и против нас да би преузели сву власт у своје руке.
2/  да се са партизанима практично под оваквим приликама и околностима не 

може уопште сарађивати.
Достављајући предње молим да се изложено узме у разматрање и оцену и 

потребне одлуке благовремено донесу.
 Командант – капетан I класе
 Богдан Марјановић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/61)

БР. 259, ПАРТИЗАНСКИ КОМАНДАНТ И МАЈОР ЂУРИЋ
ОД КОМАНДИ МЕСТА У ЧАЧКУ ПОТРАЖУЈУ ОРУЖЈЕ

ЗА СВОЈЕ ТРУПЕ НА КРАЉЕВУ, 30. ОКТОБАР 1941.

Команданту места Чачак

Упућујем поручника Топаловића да ставите на расположење све каме 
(ножеве) и то оштре, као и пиштоље са муницијом.

Наведено оружје има се одузети од лица која су наоружана у Чачку уз 
потврду, а оружје му није моментално потребно. Исто ће бити враћено.

Ово се има извршити без икаквог изговора, а лица која не буду хтела да дају, 
поручник Топаловић ће иста разоружати.

У смислу траженог има поступити и командант места партизана.

30.X.1941. године М.П. Командант мајор
Положај  Рад. Ђурић  
  Командант партизанског
  одреда
  [потпис нечитак]
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/82) 
 

БР. 260, ОДГОВОР КАПЕТАНА Б. МАРЈАНОВИЋА НА КРИТИКЕ 
ПОТПУКОВНИКА ДРАГОСЛАВА ПАВЛОВИЋА, 31. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
СТР.ПОВ.БР.
31. октобра 1941. год.
у Чачку

КОМАНДАНТУ СВИХ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ

  ПОЛОЖАЈ

На основ[у] Вашег писма од 29. овог месеца, подносим следећи извештај:
1)  Није ми познато због чега је нерационално утрошено 1.500 литара бензина. 

По Вашем писменом наређењу старање о свему томе врши Ваш орган 
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поручник г. Теодоровић, коме сам ставио све на расположење па и моју 
формирану ауто гаражу и све реквириране механичке возове.

2)  Истина је да имам један аутомобил који није способан ни [за] какав 
вањски теренски саобраћај јер је без гума и у толикој мери неисправан да 
служи само за локални саобраћај. Тај аутомобил стављен ми је на лично 
расположење од једног мог четника, па ако постоји критерији од стране 
завидних денунцијаната одмах молим да га ставим на расположење, а 
ја ћу да се служим пешачењем или коњем за обилазак моје базе, фабрике 
кожа, војног завода и осталих установа које се налазе преко 6 километара 
уда[љени] од вароши, не урачунавајући мој штаб који се налази такођер на 
периферији вароши.

3)  Од момента када сам добио писмено наређење да кома[надант] мотори-
зованог одреда преузима под своју команду све моје механизоване (де)лове 
и ауто гаражу, нисам ни издавао нити једно наређење да се ма које превозно 
средство употреби ма за који циљ. Напротив Ваши поједини [....... ]161 
искоришћавали су свој ауторитет и без мог знања и знања Команданта 
моторизованог одреда покушавали су да издавају наређење у своме 
интрересу. Због тога вероватно и постоји петоколонашка денунција по 
овоме јер нису (могли) да искористе превозна средства.

4)  За ма какав интерни-гарнизонски саобраћај ја немам потребе да се користим 
превозом теретног аутомобила које ми ст[ављено] на расположење јер [се] 
таквим не располаже Командант моторизованог одреда ([ер] су дотични 
возови потребни за Краљевачки фронт. За интерну службу ис[....... ] 
мобилисали возарски батаљон.

5)  Ја за слање мојих курира увек користим своје ордо[нансе] коњанике; 
међутим Ваши курири праве пресију на потписатог да им се не могу 
стављати на расположење аутомобили којих немам па због тога вероватно 
мене и клеветају зашто им не стављам иста на расположење.

6)  Налазим да би било и сувише луксузно да се за курире од Чачка до Брајића 
ставља на расположење аутобус јер је то и сувише луксузно и неизводљиво 
док не оправим путеве.

7)  Погрешни су податци да сам присуствовао некој забави која је била 
приређена у Чачку, јер сам даноноћно на својој дужности. Молим да се 
клеветник за дело личне увреде казни по кратком поступку. Истина је 
да сам у својству Команданта Места, као што сам телефонски известио, 
присуствовао митингу који је одржан у духу обостраног споразума. Као 
искусан официр који сам се раније налазио на врло деликатним дужностима 
упознат сам до детаља са дужностима не само Команданта места већ и иначе 
па ме изненађује да се могу усудити поједини примитивци и неодговорни 
елементи да ми сервирају и инпутирају овакве ствари због којих сам 
изненађен да ми Командант ставља у озбиљну примедбу.

8)  Примио сам озбиљно наређење о изради одела и приступио сам изради 
истог. Скромне радионице, да се не похвалим истима обзиром на похвално 
бројно стање трупа које се налази у опсади Краљева, императивно ми је 
налагала дужност да са расположивим одредом првенствено обезбедим исте. 
Ово нарочито из тих разлога што су ми сви команданти одреда изложили 

слабо стање свога људства у оделу и обући због временских прилика, па чак 
и запретили да им морам пружити пуну помоћ. Кад сам напоменуо да је то 
потребно за Равну Гору, одговорили су ми да је пречи Краљевачки фронт 
пошто се на положају налазе људи боси и голи, а ако им не изађем у сусрет 
да ће напустити положај и са мном обрачунати. Ја молим Команданта да се 
постави у мој положај а да донесе један преседан и ред хитности.

  Ви претпостављате да се у Чачку налазе слагалишта и лавилинти неког 
материјала и плена а не имате у виду да је Чачак једна мала варошица која 
није располагала са неким слагалиштима материјала којим би се могле 
подмирити потребе целокупне ослобођене територије. Може да се одмире 
евентуалне потребе ако скинемо целокупно грађанство, које је иначе 
опљачкано од наших одреда и партизанских, па да тиме створимо новог 
непријатеља према вама јер је Чачак и околина дала више него што је било у 
могућности, о чему ћете се и уверити у будућности.

9)  Са командом позадине у Самаили имам везе, но она је под командом 
команданта опсаде трупа Краљевачких. У колико иста слабо функционише 
није моја кривица јер иста није под мојом командом. Ја истој достављам 
вагонски храну и одећу с тим, да дели одредима на Краљевачком фронту; ако 
иста не функционише до мене неможе постојати кривица већ до надлежних 
који су исту формирали.

10)  Санитетски материјал по заузећу Чачка прикупио сам али су путем пресије 
и редовним требовањем узели одреди који су кренули ка Краљеву, за сваку 
је осуду тендециозна тврдња денунцијаната да се о томе није водило рачуна 
јер сам тај материјал послао у огромним количинама не само према Краљеву 
већ према Г.Милановцу, и Брајићима и Г. штабу; нема дана када ми не долазе 
курири из разних праваца и траже материјал, тако да је Чачак и околина сада 
остао без најпотребнијих санитетских сретстава а нарочито војна болница 
у којој се налазе рањеници са Краљевачког фронта. Нећу да се упуштам у 
критерије но препуштам Вама да сватите да нико од старешина не сваћа 
крајне потребе већ овај материјал нерационално искоришћују.

11)  Списак официра које сам распоредио у Чачку, достављам Вам засебно. 
Из истог увидећете које сам задржао и распоредио. Ја Вас молим да исте 
распоредите по јединицама а тако исто и мене јер видим да постоји 
антагонизам у овом погледу због чега ја без разлога добијам примедбе. 
Ти денунцијанти не сваћају потребу за формирањем појединих установа 
на ослобођеној територији, због којих смо и раније страдали, па кад исти 
желе да и сада продужимо са истим системом, молим да донесете потребно 
решење о повлачењу истих са садашњег распореда, а молим да потписатог 
као кривца за ово одмах [о]судите по кратком поступку.

12)  Молим да ми се конкретизирају податци и лица која ме оптужују да не 
вршим правилне организације по срезовима наших четничких одреда и 
са[...] управних власти. Те клеветнике лично познајем јер сам им онемогућио 
да припреме себи терен-политички-партиски у нашем будућем поретку. 
Таквог експерта лично познајем; демаскирао сам га као примитивног човека 
кад сам издао наређење да се у срезу драгачевском [....... ] општина поставе 
некомпромитоване личности док је [....... ] [....... ] своје партиске присталице 
како би себи осигурао по[....... ] [....... ] новом поретку.

13)  Стављате ми примедбу да Вам ни [.............................................................. ]дице, 
грбове, амблеме итд. меутим не узимате у обзир [............................................. ] 161 Оштећени делови документа.
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нема у опште у Чачку, како сам Вас и известио. Има мали број [........................] 
диних официра, но они не желе уступити јер требају за себе.

14)  Примам к знању похвалу да сам исправан, вредан и поуздан официр у 
сваком погледу, али ме боли када ми се намећу неистините и тендециозне 
ствари за које нисам ни најмање крив и одговоран.
Са изнетог достављам команданту предњи одговор којег сам с обзиром на 

моју ситуацију и немање времена у врло краткој форми образложио.
Да не бих створио хрђав утисак и последице у своме раду како садањем тако 

и прошлом, сматрам својом дужношћу као много запостављени официр у односу 
на своје другове, да замолим Команданта да ме смени са овог положаја, осуди по 
кратком поступку, за пример осталима а ако не будем стрељан да ме распореди на 
неку другу дужност на којој би могао дати бољих резултата.

Пошто сам по рођењу Босанац и веома познат на целој територији Босне и 
Херцеговине а нарочито Далмације, молим да ми повери ма какав задатак у погледу 
операција у дотичним покрајинама јер свакодневно примам депутације и позиве 
да се ставим на дужности мојих људи и мојих официра и војника који се налазе у 
четничким одредима на дотичним територијама.

Као Краљев официр и верни сарадник Командантов при заузимању Чачка 
извршио сам свој задатак. У колико је био неправилан или противан нашем 
општем циљу молим да ми се ово објективно изнесе; под каквим сам околностима 
извео операције такођер молим да ми се ово објективно саопшти, по разматрању 
свих осталих елемената. Ја сам као добровољац и ратник увек био скроман па и 
овом приликом остаћу само Краљев војник и извршилац-перфектан-наређења 
свога команданта.

Ипак видим и у овим моментима да имам неких потајних непријатеља 
који раде против мене, но незнам због чега када ја свим срцем и осећајем само 
и искључиво радим за добробит Краља и Отаџбине. Ако ти и разни мрачни 
типови желе сада да дођу на моје место када сам у главном средио прилике у 
нашој ослобођеној територији, немам ништа против да им уступим мој положај 
и да се као обични редов борим у првим редовима наших четника јер то сам и у 
прошлости радио.

Молим да се у погледу мога смењивања донесе најхитније решење јер под 
оваквим околностима нисам у могућности да извршавам постојећа наређења 
Командантова.

Типови из пете колоне продужују својим радом па због тога не желим да 
доведем и команданта и себе до нежељених последица.

Поново молим команданта за одобрење да ме упути у Босански одред 
како би се ослободио петоколонашких типова који покушавају да достављају 
Команданту разна обавештења која не одговарају правом стању ствари. Моје место 
није у позадини већ у првим борбеним линијама.
 Командант капетан I класе
 Богдан Марјановић с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/124)

БР. 261, ЖАЛБА КАПЕТАНА МАРЈАНОВИЋА ПУКОВНИКУ 
МИХАИЛОВИЋУ НА ПОСТУПКЕ ВОЈВОДЕ МОЈСИЛОВИЋА,

31. ОКТОБАР 1941.

КОМАНДА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
СТР.ПОВ.БР.
31. октобра 1941. год.
у Чачку

КОМАНДАНТУ СВИХ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ

ЂЕНЕРАЛШТАБНОМ ПУКОВНИКУ ГОСП.
ДРАЖИ МИХАИЛОВИЋУ

 ПОЛОЖАЈ

По постојећим наређењима Горскога Штаба за формирање свих четничких 
одреда у Чачку и околини, приликом пријема моје дужности ја сам правилно, 
извршио организацију и формирање четничких одреда на повереној ми 
територији.

Какво је стање владало раније и Вама је било детаљно познато јер и по 
Вашој писменој констатацији територија Чачка и околине у опште није била 
организована.

Тај свој деликатан задатак схватио сам у пуном смислу речи као Краљевски 
официр а не као шарлатан, хвалисавац и смутљивац и онакав као што их се налази 
на жалост међу нама. На име међу нама од онаквих који се сматрају херојима 
ако су дошли до пушчаног домета непријатељског положаја и тиме сматрају себе 
меродавним да одржавају неке зборове због решавања ко ће бити Војвода итс. да 
би се извукли из борбе.

Зато као искрен војник желим да изнесем ствар по овоме предмету 
команданту на објективно решење у следећем:

Ја сам по Вашим упуствима формирао чете односно одреде по територијалној 
подели срезова и општина.

Међутим пок. поручник Бојовић када није била организована моја 
територија, он је две општине из среза трнавског и то трнавску и јежевачку убацио 
био у Јелички одред. Ја сам одмах по пријему своје дужности вратио те две општине 
да учествују као и све остале по територијалном разлогу као и други четнички 
одреди, јер су то захтевали и интереси самих дотичних четника.

Самозвани војвода наследник пок. [Бојовића] наредник г. Мојсиловић, 
данас је послао своје људе [......] [......] [......]162 које немају никакве везе са Јеличким 
одредом и наредио да се ти моји одреди тј. Трнавски и Јежевачки расформирају 
и престану са радом а људство из та два одреда да се јави на положај у року од 24 
часа, чак не узимајући ни чланове општинских управа као и оне који припадају 
коњичком ескадрону које сам мобилисао за потребе Чачка и Краљева.

Исти тај војвода Мојсиловић запретио ми је да ће ударити на Чачак и 
самном обрачунати претећи ми осталим средствима, који[х] се ја на жалост немогу 
плашити али за које сматрам да нису у духу наших Закона и прописа.

Са изнетог молим да се овај мој акт узме у озбиљно разматрање и решење с 
тим:

162 Оштећени делови документа.
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1)Да се забрани и ауторативно нареди самозваном војводи Мојсиловићу, 
да поштује наша правила и прописе као и нас официре према положају који 
заузимамо.

2) Да се мени омогући рад на успостављању власти и формирању четничких 
одреда на мојој територији у духу Ваших директива.

3) Да се таквим типовима једностраним без ширих концепција скрене пажња 
да се не мешају у делокруг рада нас који смо позвани да ослобађамо територију и 
организујемо власт стварајући средства за наше даље акције.

У противном ако дозволимо оваквим самозваним типовима да раде по своме 
једноставном нахођењу, компромитираћемо целокупну нашу акцију и створићемо 
терен за неометан рад партизана као и Немцима да нашу поробљену отаџбину и 
даље уништавају и тероришу.

Ако виши интереси захтевају одступање од предњег мог предлога ја молим 
да се уклоним са овога мог положаја и да ми се додели нека друга дужност са које 
бих могао и на даље скромно сарађивати на ослобођењу наше поробљене отаџбине. 
СЛОБОДА ИЛИ СМРТ.
 Командант, капетан I класе,
 Б. Марјановић с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/121)
  

БР. 262, ЗАПОВЕСТ КОМАНДАНТА ПОЖЕШКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА, 
ВУЧКА ИГЊАТОВИЋА, ЗА НАПАД НА УЖИЦЕ, 1. НОВЕМБАР 1941.163

ПОЖЕШКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД
ЈУГОСЛОВЕНБСКЕ ВОЈСКЕ
О.Бр. 1
1. новембра 1941.
17 часова
ПОЖЕГА

ЗАПОВЕСТ
 (Секција Ужице размера 1: 100 000 издање нашег Вој.Географ. инст.)

У досадашњој борби против окупатора и угњетача нашег народа дигло се на 
оружје све што је пушку имало и што ју је могло носити.

 Од самог почетка борбе формиране су две врсте јединица и ако није било 
потребе нити је смело да буде. У једне од тих – у четничке јединице – ступили 
су сви они који су у борби против окупатора остали верни Краљу и Отаџбини и 

положеној војничкој заклетви. Они су се окупили под једино оправдано постојећу 
војничку заставу, под војничку заставу југословенске војске. Они су у борбу 
против окупатора сва друга питања оставили да реше када наша Отаџбина буде 
ослобођена. У безбројним досадашњим борбама они су доказали да су остали 
верни датој војничкој заклетви, они су доказали да се справом могу сматрати 
достојним наследницима и синовима оних хероја који су дали своје животе за 
добро нашег народа.

У другу врсту тих јединица, у тако зване партизанске или народно 
ослободилачке одреде ступили су и они људи који су под видом борбе против 
окупатора тежили да прикривено спроведу у дело своја политичка начела и пре 
него што се борба са непријатељем оконча. Ти људи искупили су се под заставу 
на којој је прикачена црвена петокрака звезда а краљевске југословенске кокарде 
заменили су црвеним петокраким звездама на својим капама. Ти људи у својим 
говорима и својој штампи никада нису хтели нити су поменули име нашег Краља 
и Отаџбине. У свим борбама вођеним досад против непријатеља они су убрзо 
напуштали положаје или су пак чекали да четници сврше посао са непријатељом 
па потом да, како то они кажу, ослободе варош и успоставе своје власти. Да не 
наводимо разне случајеве у осталим крајевима наше земље. Довољно је да се ви 
сами сетите случајева Ужица, Пожеге, Ивањице, Чачка и Горњег Миолановца. У 
сва ова места најпре су свуда ушли четници а потом се сами повукли пред најездом 
партизанских одреда, све у жељи да се не пролива братска крв.

Па и попед оваквог рада партизанских одреда четници су желели да продуже 
даљу заједничку борбу против непријатеља. У том циљу споразумели смо се са 

163 Од прве половине октобра 1941. године било је јасних знакова о почетку грађанског рата 
између партизана и четника. Спорадични сукоби постајали су све чешћи. Команданти 
пуковника Михаиловића жалили су се да партизани насилно мобилишу војне обвезнике, 
упркос споразууму о слободној вољи приликом опредељивања. Због свих ових догађаја, 
Михаиловић је између 20. и 22. октобра 1941. у Брајићима одржао састанак са групом 
команданата у коме је констатовано да су комунисти све неискренији и да су сукоби 
са њима постали свакодневна појава. Да би се проблеми разрешили, упућен је позив 
партизанском вођству да се одржи састанак. Тако је дошло до познатог састанка у Брајићима 
26. октобра 1941. године. До правог споразума није дошло јер партизани нису хтели да се 
ставе под команду Михаиловића, а Михаиловић није хтео да дозволи да се на територији 
коју он контролише постављају политички комесари КПЈ. Намеру да се изврши атентат 
на партизанско вођство при повратку кроз Пожегу, што је захтевао Вучко Игњатовић, 

Михаиловић није дозволио. Напетости су остале, а сви четнички одреди око Ужица 
били су од 29. октобра у стању приправности. Сукоби настају у селу Карану 29. октобра, 
када су четници захтевали да им се из партизанске јединице врати један њихов дезертер. 
Партизани то одбијају и настаје свађа, пуцњава и падају жртве. Партизанима стиже и 
помоћ из Ужица и четници су надвладани. Четници се повлаче из села и траже помоћ из 
Пожеге, одакле четници без успеха 30. октобра нападају село. Михаиловић је у то време на 
фронту према Ваљеву, а молбу капетана Игњатовића да нападне Ужице потписује Драгиша 
Васић. План за напад је састављен 31. октобра, сам напад је планиран за 2. новембар у 4 
сата ујутро. Партизани су сазнали за ову одлуку и са бројним снагама које су већ биле у 
Ужицу, и снагама које су повукли од Ваљева, одупрели су се нападу четника. Заправо, по 
саопштењу ВШ партизана, они су већ 1. новембра 1941. године, предузели “превентивне 
мере” против четника. Након пораза код Ужица, Драгиша Васић са потпуковником 
Павловићем наређује 2. новембра да четници део снага повуку са опсаде Краљева, али мајор 
Ђурић одбија да то наређење изврши. За то време партизани су увече 2. новембра овладали 
Пожегом одакле су истерали четнике. За све то време Михаиловић је на опсади Ваљева, 
а 1. новембра 1941. издао је и наредбу за напад на Краљево. Са друге стране пуковник 
Михаиловић је 28. октобра 1941. године покренуо преговоре са Немцима око обуставе 
непријатељства, услед великих немачких одмазда над цивилним становништвом. Мотиви 
су били егзистенцијални - да се спасе народ, али пошто су почели у тренутку отварања 
грађанског рата са партизанима, добили су и антикомунистичку ноту. Тако је 1. новембра 
Михаиловић тражио од Немаца оружје да одржи ред који су по њему реметили комунисти. 
Немци нису хтели да преговарају јер су сматрали да је Михаиловић њихов противник, 
који се удружио са комунистима. Преговори су ипак одржани 11. новембра у Дивцима 
у јеку грађанског рата са партизанима, али без икаквог ефекта, јер Немци нису веровали 
Михаиловићу, сматрајући да су преговори само тактички потез да се добије у времену и 
елиминишу комунисти, а затим настави борба против Немаца (Извори за историју СКЈ, 
Документи централних органа КПЈ, НОР и револуција (1941-1945), књига 2, Београд, 1985, 
стр. 119-123; Коста Николић, Историја равногорског покрета, Београд, 1999, књига прва, 
стр. 143-147; књига друга, стр. 22-32). О немачком виђењу овог проблема види докуменат 
број 326.
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њима. Међутим, дубоко скривајући своју праву намеру, вођи партизанских одреда 
на све могуће начине ометали су извршење овог споразума. Уместо да из Ужица 
шаљу наоружане на фронт према непријатељу они су их упућивали на Пожегу. 
Још су нам у сувише свежој успомени невине жртве које су пале око Пожеге 
због воље појединаца да се дочепају власти. Уместо да по споразуму дају оружје 
и четницима вођи партизана доводили су ненаоружане људе из околине Чачка и 
Горњег Милановца и задржавали их у Ужицу.164 На питање зашто се овако ради 
они сами су нам дали одговор који гласи: “У Западној Србији само нам Пожега 
смета па да своју одлуку спроведемо у дело”. Они су јавно говорили да Пожегу 
морају по сваку цену заузети. У Ужицу пак у масама су хапсили наше људе и ноћу 
их изводили из затвора да се више никада и нигде не појаве. најзад су почели да 
иступају у отворену борбу против нас. Синоћ су напали наше одреде у карану и 
Рибашевини али су одбијени. 

И поред све добре воље за сарадњом овакав рад, чије су намере јасне не 
може се даље трпети. Ми не можемо даље гледати како нестају један по један 
српски живот у борби за политичку власт коју желе да узму неколико људи. У циљу 
спровођења закљученог споразума и ради заштите наших људи у Ужицу, на основу 
наређења команданта четничких одреда југословенске војске, пожешки одред у 
зајкедници са златиборским, рожачким и ужичким одредом ући ће у Ужице. [...]165

(Зборник НОР-а, XIV-1, Београд, 1981, стр. 52-57). 

БР. 263, СПОРАЗУМУ О НЕНАПАДАЊУ БОЖЕ ЈАВОРЦА СА 
ПАРТИЗАНИМА И ЧЕТНИЦИМА ПУКОВНИКА МИХАИЛОВИЋА,

2. НОВЕМБАР 1941.

Господине капетане,

Дознао сам са поуздане стране, да је Божо Јаворац направио споразум са 
нашим четницима у Ивањици. После овога споразума направили су заједнички 
споразум и са партизанима. О свему овоме пошао је курир из Ивањице за Равну 
Гору ради подношења извештаја о споразуму, као и стављању под команду Боже 
Јаворца Равној Гори.

Напротив овога сада сам дознао да се у Ивањици воде борбе између Јаворца 
и партизана, наводећи да су партизани нападнули Јаворчеве четнике.

О предњем Вас извештавам ради знања.

2. новембар 1941. године Начелник штаба
у Здрављак Чед. Вујовић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/133)

БР. 264, НАПАД ПАРТИЗАНА НА ЧЕТНИКЕ НА АЕРОДРОМУ ПРЕЉИНА, 
ПОСЕДАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ И ГРАДА, 2-3. НОВЕМБАР 1941.

ОТПРАВЉЕН ТЕЛЕГРАМ

2/3-XI- ноћу

200 људи партизана отворило је ватру на наше осигурање на аеродрому у 
Прељини. Ово је известио ппор. Васић, извештен мајор Ђурић телефонски.

3 – XI – 1941.

Око 11 часова к-т жел. станице у Љубићу известио да партизани поседају 
жел. станицу и терају четнички народ. Извештен мајор Ђурић телефоном

3 – XI – 1941

У Љубићу: 
 1 чета са доње[га] 1 чета са горње стране од 100 људи
 1 – II – пред че[тни]чком командом места
 1 – II – иде мар[шем] Белви – ка бази у Паковраће 

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/13)

БР. 265, ПАРТИЗАНСКИ ПРОГЛАС УПЕРЕН ПРОТИВ ЧЕТНИКА
У ЧАЧКУ, 3. НОВЕМБАР 1941.

ПАРТИЗАНИ И ЧЕТНИЦИ

СРПСКИ НАРОДЕ!

Пета колона васкрсла је поново. Поред свег трагичног искуства који је наш 
народ стекао, ипак су издајници успели да се ставе на чело једног дела нашег народ, 
на чело војно-четничкиох одреда. Ми смо непрестано указивали на петоколонашки 
рад многих водећих четничких личности. А данас је та издаја и достигла свој 

164 У јеку борби око Горњег Милановца, 16. октобра, три чете таковског партизанског батаљона, 
укупно 400 људи, пешке је упућено ка Ужицу да добију оружје. По сећањима партизана у 
њиховим редовима већ је владало уверење о затегнутости односа са четницима. Од три 
приспеле чете Таковаца изабрано је 50 бораца, углавном чланова КПЈ и СКОЈ-а, да би ушли 
у неку већу војну формацију која је требало да се формира. Свако од приспелих партизана 
из Такова добио је пушку и 100 метака, да би 20. или 21. октобра, већ имали вежбе бојеве 
готовости, али и лојалности према надређенима, без обзира на добијени задатак. “Другог 
дана имали смо војну вежбу којом је руководио Радивоје Јовановић Брадоња. Требало је да 
наше три чете заробе, једну четничку групу која се налазила на путу за Бајну Башту. Та 
четничка група била је једна партизанска јединица, која, као и наша, није знала да је то 
вежба. Њој је објашњено да треба да постави заседу једној четничкој групи која ће туда 
проћи и да је заробе. Борцима је подељена маневарска муниција, што је објашњено тиме да 
задатак треба извршити а да ниједан четник не погине, јер су то, наводно, четници који се 
колебају да приђу нама. Слично је објашњено и другој страни. Замисао је била добра. Борци 
су били убеђени да изводе акцију против непријатеља. Проверавано је знање и држање 
бораца, Додуше, чуо се ту и тамо по неки бојеви метак, било је опрезности и страха, али 
у целини вежба је успела (Радисав Недељковић,  Записи и сећања из народноослободилачке 
борбе у чачанском крају,  Горњи Милановац 1988, стр.161). Већ 23. октобра са опсаде 
Краљева повучен је цео Драгачевски партизански батаљон, који је након краћег одмора, 
од три дана, упућен ка Ужицу где је и остао и учествовао је у нападу на четнике који су 
на почетку грађанског рата надирали из Пожеге. До краја октобра партизани су и три, од 
пет чета Љубићког партизанског батаљона,  повукли са опсаде и упутили ка Чачку. Већ 
4. октобра 1941. године, формиране су две партизанске чете из града и најближе околине 
(Прва и Друга чачанска чета), које су одмах упућене у Ужице и стављене под команду 
Ужичког НОП одреда. Половином октобра 1941. године формирана је и Трећа Чачанска 
партизанска чета, која је одмах упућена у Ужице ради обезбеђења Врховног Штаба 
партизана. (Чачански крај у Народноослободилачкој борби 1941-1944. Хронологија догађаја, 
стр. 111,125; Милојица Пантелић, Радован М.Маринковић, Владимир Никшић,  Чачански 
НОП одред “Др Драгиша Мишовић, Чачак, 1982, стр.213).

165 У даљем тексту је наређење за распоред војних снага четника, а међу осталим јединицама 
налазила се и чета из Рожаца на Каблару, јачине 27 пушака, која је наступала уз леву колу. 
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врхунац у наређењу самог Команданта четничких одреда Драже Михаиловића, 
да се у циљу борбе против партизанских одреда повуку све трупе четника од 
Краљева.166 Издајници покушавају још једном ископати раку слободи и опстанку 
Српског народа. Крв невине деце, жена и људи, пада потпуно на вође четника. 
Ми смо учинили све да до тога не дође. Агенти немачки, Дража Михаиловић, 
п.пуковник Павловић, Драгиша Васић притекли су у последњем часу Хитлеру, 
Недићу, и Љотићу у помоћ.

ЧЕТНИЦИ!

Напустите своје издајничке вође, прилазите нашим борбеним одредима. 
Требите петоколонаше, спречите брато-убилачки рат. Крените с нама у борбу 
против окупатора и његових слугу.

ПАРТИЗАНИ!

Држите пушку чврсто у руци! Од вашег чврстог држања и немилосрдне 
борбе против издајника зависи судбина и опстанак нашег народа!

СМРТ ОКУПАТОРИМА!
НАПРЕД У БОРБУ!
СМРВИМО ИЗДАЈНИКЕ!

3 новембра 1941 год. ШТАБ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ
Чачак ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
 “Др. ДРАГИША МИШОВИЋ”
 ЗА ОКРУГ ЧАЧАНСКИ
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 25)

БР. 266, ЗБОГ ТЕНДЕНЦИЈЕ ПАРТИЗАНА ДА ПРЕУЗМУ ВЛАСТ У ГРАДУ 
КОМАНДАНТ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ИЗДАЈЕ ЗАПОВЕСТ ЧЕТНИЧКИМ 
ОДРЕДИМА ЗА БЛОКАДУ ОДРЕЂЕНИХ ПОЛОЖАЈА, 3. НОВЕМБАР 1941. 

К-да чет. одреда Сигнал за
Стр.Пов. бр.[..] распознавање
3 – XI – 1941. г.
Положај

Заповест
Секција Чачак, 1 : 100.000

Неприја. снаге у јачини 350 – 400 војника налазе се распоређене у вароши 
Чачку и њеној непосредној околини и тендецијом да овладају Чачком т.ј. преузму 
целокупну власт као што су то урадили и са Пожегом у току овог дана.

По расположивим податцима њихове снаге распоређене су овако:
1. чета јачине 40 – 50 људи затвара комуникацијски правац Паковраће-Чачак 

на линији Морава-ледара у Бељини ка Јездинској школи.
1. чета јачине 30-40 људи затвара правац пут Ариље-Чачак и Гуча-Чачак, на 

линији Јездинска школа-Станојевића коса.
1. чета јачине 120 људи код новог гробља.

3. чете јачине 250-300 људи налазе се у Љубићу са задатком да поседну и 
бране Чачак са леве обале Мораве а евентуално и да упадну у Чачак у 
циљу запоседања истог и то: десним крилом од села Трбушана а левим до 
„Лазовића казанице”.
Наше трупе ко[је су] увек спремне да се боре за Краља и Отаџбину налазе 

се окупљене са задатком да дефинитивно освоје Чачак и околину, и да униште 
непријатеља који већ дуже врши терор и насиља над нашим честитим и поштеним 
српским живљем.

Наређујем:

1) Паковраћски одред
командант кап.II кл.
Милун Петровић
јачина 120 пушака   1) Обезбеђује ред и поредак у самој 
     вароши Чачку. Под одсудном одбраном
     и борбом уништава све непријатељске
     снаге које се буду налазиле у самој 
     вароши Чачку, за све време док остали
     одреди потпуно не очисте Чачак и
     околину од непријатеља.
2) Јелички одред
Заблаћски одред (50) пушака
Урош Катанић
Јачина 530 пушака
     2) Извршиће ужу блокаду т.ј. 
     опкољавање вароши Чачка са свих
     страна поседајући положај према
     мом усменом наређењу.
3) Коњички ескадрон
командант коњ.кап.I. кл
Јово Станојевић
Јачине - коњаника
Јачине – бициклиста
јачине - возови
     3) За све време опсаде и напада на 
     Чачак, задржава се у (касарнама)
     истурајући потребна осигурања
     и обезбеђења около своје касарне
     увек у приправности на евентуални
     покрет и задатак који му се буде доделио.
4) Командант касарне
капетан I кл.
Јевђовић
Јачина 112 заробљеника167

и 35 стражара

166 Партизани су још у току октобра повукли половину својих снага са опсаде Краљева из 
Чачанског партизанског одреда и послали их у Ужице да се спремају за рат против четника 
пуковника Михаиловића.

167 У заробљеничком логору у Чачку било је 56 немачких војника из 6 Kp. Lds. Sch. Batl. 920.
заробљени приликом ослобађања Г. Милановца. Оригинални докуменат, списак на 6 страна  
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 28).
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     4) Води рачуна да се заробљеници
     чувају и не разбегну. За ово му стоји
     на расположењу довољно људства из
     састава страже.
     Са стражарима организоваће и 
     дефанзивну одбрану касарне и припада-
     јућих објеката. Одбрана отсудна.

5) Целокупне трупе извршиће поседање – блокаду додељених им положаја 
најдаље 4.ов.мца до [...]168 часова и послаће ми на осматрачницу писмен извештај.

6) Почетак напада т.ј. чишћења непријатељ. и упада у Чачак биће 4.ов.мца 
тачно у [...]169 час. па се за ово неће издавати никакви посебни знаци већ ће к-ти 
предузети покрете трупа и извршење напада у тачно одређеном времену.

7) Из досадањег искуства је познато да се слабо одржавају везе па стога 
скрећем пажњу к-тима одреда да на ово нарочито обрате пажњу како се за време 
акције не би погубиле везе и непријатељ искористио међу-простор за извршење 
својих продора или напада.

8) К-ти ће лично скренути пажњу војницима да штеде муницију и да дејствују 
искључиво на циљеве које [вид]е и сматрају да им је сигуран погодак. Прави Србин 
– четник отвара ватру на непријатеље тек кад му се налази на блиском отстојању 
испод 400 –сто метара, јер се само на таки начин може надати потпуном уништењу 
непријатеља.

9) К-дат Јел. одреда при издавању своје заповести водити рачуна да додели 
својим нападним колонама прецизне и јасне нападне правце, јер ће се само на тај 
начин постићи координација и повезаност и избећи међусобно мешање људства.

10) Пошто ће се вршити напад на Чачак са свих страна, повести рачуна да 
наше људство на супротним странама нетрпи од сопствене ватре.

11) Приликом надирања кроз варош водити рачуна да се у појединим зграда-
ма не остави сакривен непријатељ, који би могао да нам наноси губитак иза леђа.

12) Заробљенике одмах разоружати и без задржавања спровести у касарну.
13) На случај неуспеха трупе ће се повући на првобитне полазне положаје 

одакле ће се организовати за отсудну одбрану.
14) Везу са свим одредима одржаваћу помоћу ордонанса-коњаника а 

евентуално и телефоном.
15) Ја ћу се налазити на Станојевића коси код кућа Станојевића, а по паду 

Чачка у згради нове поште.
16) По заузећу вароши Чачка к-дант Паковраћског одреда успоставиће ред 

и мир у вароши, а к-т Јел. одреда, блокираће варош [како] би спречио поновно 
упад непријатеља у варош Чачак. Сем тога одмах по заузимању вароши упутиће 
100 војника под к-дом пор. г. Музикравића Марка у срез љубићски да разоружа 
непријатеља и успостави ред и мир у целокупном овом срез.

17) За затварање правца Овчар-Чачак и спречавање доласка трупа 
непријатеља из Уж. Пожеге к-т Јеличког одреда упути 150 војника под к-дом 
отреситог к-та који ће тај правац затворити на линији десно Пријеворска станица 
а лево Паковраћска општина.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 275)

БР. 267, ПРОГЛАС ПАРТИЗАНСКЕ ОМЛАДИНЕ У ЧАЧКУ,
4. НОВЕМБАР 1941.

ОМЛАДИНО НАШЕГ КРАЈА!

Ових дана основали смо наш народно-ослободилачки омладински савез, у 
циљу борбеног јединства нас младих, и на митингу се заветовали српском народу 
да ће наша слога бити велика гаранција његове победе.

ОМЛАДИНО ПОЈАВИЛИ СУ СЕ ИЗДАЈНИЦИ КОЈИ ХОЋЕ ДА РАЗБИЈУ 
ТО ЈЕДИНСТВО, КОЈИ ХОЋЕ БРАТОУБИЛАЧКУ БОРБУ НАШЕГ НАРОДА.

Дража Михаиловић пошао је путем Косте Пећанца. Пуковник Михаиловић, 
наредио је да се главне снаге војно четничких одреда, повуку са положаја испред 
Краљева у циљу сузбијања партизана. Пре три дана Дражни људи у Пожези 
ухватили су и убили Милана Благојевића команданта I Шумадијског партизанског 
одреда.

Исти ти људи напали су Ужице. То су све документи који говоре о издаји 
Дражиној.

СРПСКА ОМЛАДИНО НА ИЗДАЈУ ОДГОВОРИ ЈОШ ЧВРШЋИМ 
ЈЕДИНСТВОМ, ЈОШ ЖЕШЋОМ БОРБОМ ПРОТИВ ОКУПАТОРА И СВИХ 
ЊЕГОВИХ БЕДНИХ СЛУГУ.

ЖИВЕЛО ЈЕДИНСТВО СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ!
НАПРЕД, У НЕМИЛОСРДНУ БОРБУ ПРОТИВ ОКУПАТОРА И СВИХ 

НАРОДНИХ ИЗДАЈИЦА!
СРПСКИ НАРОДНО ОСЛОБОДИЛАЧКИ ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ
за Округ чачански.

(НМЧ, К-2-526)

БР. 268, ОДГОВОР ЧЕТНИЧКЕ КОМАНДЕ НА ПОСТАВЉЕНЕ УСЛОВЕ
ЗА ПРЕКИД НЕПРИЈАТЕЉСТАВА ОД СТРАНЕ ПАРТИЗАНА,

5. НОВЕМБАР 1941.

Штаб четничких одреда
Југословенске војске
за Чачак и околину
5. новембар 1941.
Положај

Команди места партизана 
        Чачак

У вези постављених услова од стране команде партизана односно њиховог 
претставника Миленка Никшића, за обустављање непријатељства и продужење 
заједничке сарадње, у име свих четничких одреда за Чачак и околину постављам 
следеће услове:

Свака заједничка сарадња у духу наших раније постојећих споразума може 
се прихватити и примити под следећим условима:
1/ Да се поставе још приснији односи и заједничка сарадња између нас и 

партизана без закулисних акција и пропаганде, с тим да управа и команда буду 
заједничке.

168 Време напада на документу није написан, већ је рубрика била празна.
169 Исто.
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2/ Да се публикује од стране партизана деманти садржине плакате која је издата 
4 о.м. а у којој се вређа достојанство команданта г. Драже Михаиловића као и 
свих четника.

3/ Да се сви наоружани партизани одмах упуте на краљевачки фронт с тим да по 
селима несме остати ни једна пушка.

4/ Да се под претњом смртне казне спречи убијање и малтретирање четника, 
четничких породица, као и одузимање њихове имовине.

5/ Да се строго извршује примена наредбе Бр. 2 и да се допусти слободно 
опредељење за четнике и партизане.

6/ Да нико несме хапсити и одузимати имовину без писменог наређења обостране 
команде било да се то тиче четника било партизана.

7/ Да се компромитовани партизани, као Славко Крупеж и Мандић, предаду 
преком суду због рушења обостраног споразума.

8/ Да се путем заједничке комисије изврши преглед партизанских и четничких 
магацина и да се имовина истих подели пропорционално према броју људства 
у обе организације.

9/ Да се ради одржања реда и поретка у вароши поставе старији и озбиљнији 
људи чији ће број одредити заједничка комисија, а да се досадања партизанска 
милиција смени.

10/ Да се обустави свака јавна пропаганда, као митинзи и забаве, зборови и друго 
јер с обзиром на борбу са непријатељем није време за то.

11/ Да се сва пропагандна обележја постављена по вароши укину.
12/ Да се убудуће спречи сваки акт насиља од стране партизана.
13/ Да се са[нк]ционишу и успоставе за нормално дејство на ослобођеној територији 

слу[жбе] [са]моуправне [и] редовне власти, сем оних које по обостраном 
споразуму не треба да дејствују.

14/ Да се ставе под преки суд и суде по кратком поступку [...] партизани и четници 
који су извршили убиства, злочинства и разбојништва било над четницима или 
партизанима као и над њиховим породицама.

15/ Да се не убијају и на малтретирају потајно они четници који су силом одведени 
у партизане, а сада се враћају четницима.

16/ Да се одузети новац од поједних људи без знања четника, врати заједничкој 
команди на распоред и поделу.

17/ Да се казне они партизани који су напали полицијске органе Паковраћског 
одреда у Чачку.

18/ Да се врати сво одузето оружје, муниција и спрема одузета четницима.
19/ Да се дозволи прелаз партизанима у четнике и обратно, како у позадини, тако и 

на фронту.
20/ Да се сва материјална штета нанета становништву у току 4. и 5. овог месеца 

надокнади.
21/ Да се поводом ових услова изда један заједнички проглас и упути једна заје-

дничка делегација ради извињења пуковнику г. Дражи Михаиловићу. 

Рок за одговор по изнетим условима до 16,30 часова данас поподне. У 
противном прекидам свако споразумевање и отпочињем са непријатељством.

ИЗ ШТАБА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
Југословенске војске за

Чачак и околину

 Командант-капетан I класе
 Богдан Марјановић

Пошто је командант нашег одреда отишао са четничким поручником г. 
Давидовићем на преговоре са мајором г. Ђурићем, то до његовог повратка никакав 
одговор по овим питањима немогу дати, јер зато нисам компетентан. Осим тога по 
мом мишљењу за ово ће бити компетентан једино штаб наше Врховне команде.

5. XI – 1941. Ком. Места
Чачак М. Никшић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1277)

БР. 269, ПИСМО КОМАНДАНТА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЧАЧАК 
ОД 5. НОВЕМБРА 1941. ПОЛИТИЧКОМ КОМЕСАРУ ЧАЧАНСКОГ 

ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА ПОВОДОМ СУКОБА ИЗМЕЂУ
ПАРТИЗАНА И ЧЕТНИКА, 5. НОВЕМБАР 1941.170

Ратку Митровићу.- У току 3. ов. мес. а под утиском сукоба и успеха партизана 
око Пожеге, команда партизана у Чачку издала је летак у коме је пуковника Дражу 
Михаиловића назвала немачким плаћеником; ово једино зато да би вероватно 
лакше, користећи поверење војних четника, партизани зграбили власт потпуно у 
своје руке.

Штаб партизана је ово припремао још 10. дана раније, извлачећи своје 
јединице потајно са фронта-Краљево. (Капетан171 погинуо у Пожези). На дан 4 ов.м. 
злопотребивши поверење четника, партизани у Чачку су разоружали одред од 100 
људи (четника), којом приликом је погинуо више наших људи и том приликом 
заузели Чачак. Истога дана јединице партизана отвориле су ватру из митраљеза 
на одред четника који је требао да уђе у Чачак, којом је приликом тешко рањен 1 
официр и више војника. Истог дана партизани су похапсили све породице четника 
у Чачку и 7 официра који су заостали у граду.

Од стране команданта четничких одреда наређено је извршење репресалије у 
колико их партизани изазивају. Тако је 4. ов.м. предузето разоружавање партизана 
да се достигне цифра 100 људи; такође су предузете војничке мере да се поврате 
градови Ужице, Пожега и Чачак. За нешто више од 24 h резултати репресалија 
донели су невероватне резултате, и опште народно одобравање тако:

-заузети су Ужице и Пожега;
-опкољен је Чачак;
-разоружано и заплењено 1 тенк, 1 батерија и око 500 људи око Чачка (многе 

су се јединице саме предале);
170 Овај докуменат је до сада био датиран са 6. новембром 1941. године, али сва нова 

истраживања потврђују да је настао дан раније, 5. новембра 1941.
171 Треба Капелан, односи се на Богдана Капелана, команданта Драгачевској партизанског 

одреда који је комплетан повучен са опсаде Краљева и одведен у Ужице, где је припреман 
за борбу против четника.
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-заробљен је командант Момчило Радосављевић, који се држао као таоц за 
похапшене официре.

Команда југословенских четника, изјављује да не жели уопште сукоб са 
партизанима у колико се њихов рад своди само на борбу против окупатора.

Водећи партизански кругови, нарочито они око Краљева могли су се у току 
30 дана потпуно уверити у искреност и борбу четника против окупатора. Међутим, 
у циљу искључивања војних четника из борбе, баш те водеће личности партизана 
назвале су српске официре петоколонашима, ма да су лично гледале како се српски 
официри истичу у борби испред својих јединица и гину за слободу. Ова неразумна 
пропаганда код својих људи не води узајамном поверењу и лојалности.

Достављајући горње изјављује се да војно четништво не жели борбу са 
партизанима, али ће се у будуће на сваку нелојалност одговарати десетоструко.

Ратко Митровић, може да дође на преговоре у Заблаће; живот ће му бити 
апсолутно загарантован.

Ађутант Командант
поручник, Драг. М. Топаловић мајор, Рад. Ђ. Ђурић

(Зборник НОР-а, XIV-1, Београд, 1981, стр. 64-65)

БР. 270, НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЧАЧАК
ОД 6. НОВЕМБРА 1941. ЗА НАПАД НА ПАРТИЗАНЕ У ЧАЧКУ

ШТАБ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ
ЗА ЧАЧАК И ОКОЛИНУ
К.О.БР. 86
6 новембар 1941 г
ПОЛОЖАЈ

Командант свих четничких одреда Југословенске војске по куриру доставио 
ми је 5 овог месеца у 22 часа следеће наређење:

“Известите ме о ситуацији уопште, као и то да поступите енергично и брзо 
према ситуацији хватајући везу са капетаном Дероком.

Настаните што пре да овладате Чачком и капетану Дероку пренесите 
потребно за ово. Капетан Дерок треба са 2/3 свога људства и топовима, борним 
колима скинутим са положаја код Краљева да одмах овлада Чачком. Са 1/3 да 
обезбеди правац према Рашкој и правац Краљево-Чачак прелазећи у најупорнију 
одбрану на реченим правцима.

Врло хитно”.

 Командант-капетан I класе
 Богдан Марјановић
Достављено:
капетану г. Дероку,
мајору г. Ђурићу и
поручнику г. Катанићу

(Зборник НОР-а, XIV-1, Београд, 1981, стр. 59-60)

БР. 271, ПОРУЧНИК КАТАНИЋ ИЗВЕШТАВА КАПЕТАНА МАРЈАНОВИЋА 
О НАРЕДБИ МАЈОРА ЂУРИЋА ПО КОЈОЈ ЈЕ ОН (МАЈОР ЂУРИЋ) 

КОМАНДАНТ ОПЕРАЦИОНИХ ТРУПА, 6. НОВЕМБАР 1941.

Капетану г. Марјановићу

Мајор г. Ђурић саопштио је и наредио телефонском депешом следеће:
„Ја сам командант операционих трупа. Нико не сме да се меша у 

командовање.
Око 200 партизана налази се у Јежевици. Обезбедите се са тог правца. 

Истурити делове и тројке које да отворе ватру када непријатељ наиђе. Посебни 
наши делови добили су задатак због овакве ситуације.

Капетан Дерок примио је моја наређења и по њима ради.”
Према овоме, Дероку заповест није достављена јер он сада и није у 

Мрчајевцима.
Ристовићу је саопштено телефоном, али он је примио наређења и од мајора 

г. Ђурића, по којима ће радити.
Овај одред под командом је мајора г. Ђурића.
Тројке истурите у правцу Кулиноваца (позади Вас) и то ближе к нама, како 

бисмо преко наших тројки ухватили везу. Ове тројке нек буду из чете Радојице 
Страњанца да би се спојили у распореду са деловима своје чете.

Од рада у 6 час. По заповести, неминовно је да одустанете.

У 5. час. 6 – XI -  поручник Урош Катанић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/19)

БР. 272, ЗАПОВЕСТ ЗА НАПАД НА ЧАЧАК, 6. НОВЕМБАР 1941.

Штаб четничких одреда
Југословенске војске
за Чачак и околину
0 Бр. 86
6. новембар 1941. год.
Положај   

З А П О В Е С Т
Секција Чачак, 1: 100.000

Непријатељ – комунисти у јачини око 500 људи запосео је варош Чачак са тендецијом 
да прошири своју акцију и у свим околним местима која се налазе ослобођена од 
стране Немаца.

По прикупљеним подацима њихове снаге у току ове ноћи налазе се овако 
распоређене:

150 људи држи војни завод са истуреним јачим деловима у циљу свога 
обезбеђења ка болници и даље ка десној обали Мораве. Испред завода на 200 
метара у једној недовршеној кући налази се пласиран један тешки митраљез. На 
југозападном делу вароши, то јест код расадника нашег бившег штаба на Гучком 
путу налази се једна слабија чета са једним тешким митраљезом пласираним код 
дрвеног моста.

Код кафане “Белви” (пут за Овчар) на западном делу вароши налази се 
концетрисана једна јача чета такође са аутоматским оружјем. Дуж бедема који 
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води од каване “Белви” до путничког моста на Морави, то јест, до Љубића налази 
се такође јачи број њихових снага који држе поседнут бедем тројкама и лаким и 
тешким аутоматским оружјем.

У самој вароши налази се полицијски одред јачине 120 људи. У Љубићу 
налази се концетрисана њихова резерва непознате јачине.

Целокупан распоред њихових трупа може бити у току ноћи измењен, али у 
главном биће тако распоређен да може успешно да врши одбрану вароши Чачак.

Задатак наших одреда је да се што пре овлада Чачком, непријатељ протера и 
уништи и њихова акција у потпуности сузбије и уништи.

    Н А Р Е Ђ У Ј Е М:
1) Десна нападна колона
Јединице стављене под команду
капетана г. Дерока, са придодатом
артиљеријом
    напада правцем: Мрчајевци-Прељина
    -Љубић-Чачак. У Прељини задржати
    резерве за обезбеђење Г.Милановачког
    правца. Имати у виду Гор. Горевницу
    која је у рукама комуниста. Почетак
    дејства и зону [...] одредиће командант
    по своме нахођењу, лево закључно десна 
    обала Мораве
    с тим да се наслања левим крилом на 
     [..........................................]172   леву обалу Мораве
Трупе које се налазе под командом
поручника Уроша Катанића и пор.
Ристовића
Јачина: пешадиске јединице
са два тенка
    напада правце Касарна-Завод-центар 
    вароши. Зона ширења десно, десна обала 
    реке Мораве, а лево Ивањички друм искључиво,
    Приликом акције борних кола нарочито
    ставити у задатак вођама одељења да 
    опрезно дејствују односно да се крећу по   
    претходном детаљном рекогносцирању
    правца, јер постоји вероватноћа да ће 
    непријатељ на правцима дејства и кретања  
    постављати мине.
3) Лева нападна колона
Командант капетан I класе
Бранислав Лазаревић
Јачина 2 чете са водом 
коњаника 
    Напада правцем Станојевића куће
    Ивањички друм-центар вароши. Зона 
    ширења десно закључно Ивањички друм,
    а лево десна обала реке Мораве.

4) Команданти нападних колона држаће тесну везу како се не би укрштавали 
или раздвајали.

5) Нарочито водити рачуна на штедњу муниције. Гађати циљеве на блиским 
отстојањима и сигурно. Обратити пажњу на дејства из кућа.

6) Због концетричног напада на варош водити рачуна о везама за време рада 
да се не би поједини делови међусобно мешали. Остављати за собом извесне делове 
за обезбеђења бокова и позадине.

7) У случају дејства из ваздуха војнике скривати и маскирати, а становништво 
пропустити из вароши.

8) Рањенике упућивати у грађанску болницу у Чачку и у Горњу Горевницу.
9) Исхрана из базе у Парменцу.
10) Пошто ће за време акције бити случајева да непријатељ примени 

лукавство било скидањем својих црвених значки било стављањем четничких као 
и употребом наших одела, команданти ће подучити своје људство и скренути им 
пажњу. Ипак да се не би десио који немио случај уговорени знак распознавања 
наших људи биће: Ура на партизане.173

    
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 64-НОБ)

[........................]174 

11/ Заробљенике упућивати (разоружане) на својим правцима а на местима која ће 
одредити сами команданти нападних колона.
12/ По заузимању Чачка командант Паковраћског одреда одма ће са својим 
људством предузети полицијску дужност у вароши.
13/ Почетак напада тачно у 6 часова до кога времена људству поделити ручак и 
извршити све потребне припреме.
14/ Референт за везу одмах по уласку у Чачак успоставиће везу са свима 
командама.
15/ У случају неуспеха појединих колона, команданти ће унапред одредити 
прихватне положаје и делове за међусобно потпомагање.
16/ Ја ћу се налазити на правцу Гучки пут, а даље ка центру Чачка до старе поште.
17/ Мој заменик биће потпуковник г. Бојовић.

Достављено
Командантима свих нападних колона
командиру Коњичког ескадрона, 
Команданту Паковраћског одреда, референту 
за везу
[.....] у 5,15 часова
  

 М.П. Командант-капетан I класе
  Богдан Марјановић
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/106)

172 У наставку документа обележени оштећени делови.

173 Докуменат се завршава без потписа и печата. Претпоставља се да се надовезује на следећи 
документ.

174 Недостају две странице, али по свим детаљима се надовезује на претходни документ.
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БР. 273, ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНТА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЧАЧАК ОД 
6. НОВЕМБРА 1941. ПУКОВНИКУ ДРАГОЉУБУ МИХАИЛОВИЋУ О 

СИТУАЦИЈИ ПРЕД НАПАД НА ЧАЧАК

ШТАБ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ
ЗА ЧАЧАК И ОКОЛИНУ
Пов.Бр. 86
6 новембар 1941. г
ПОЛОЖАЈ

Господине пуковниче,

Синоћ у 22,30 часова примио сам Ваше наређење у погледу заузимања Чачка. 
Ја сам одмах издао приложену писмену заповест свима одредима који су у току 
јучерашњег дана пристигли положајима около Чачка.

Детаљно сам био упознат и са ранијим Вашим наређењима у погеду операција 
око Чачка са капетаном г. Дероком, па ми није било познато да постоји неко 
наређење за мајора г. Ђурића сем да он и даље остане на положајима краљевачким.

Како видите из приложеног писма поручника г. Катанића, мајор г. Ђурић 
саопштава да он преузима команду над свим трупама које оперишу около Чачка.

Да ли се овде ради о неком накнадном мени непознатом наређењу или мајор 
Ђурић жели сам на своју руку ово да ради? Зато Вам обзиром на хитност и преку 
потребу да се не изгуби у времену и у Чачку као и у Краљеву, шаљем овај акт као и 
извештај о предузетим мерама како не би себе довео Вама на одговорности.

У погледу стања овде на периферији Чачка, где се ја налазим са Штабом, као 
и у околини извештавам следеће:

Партизани су обезглављени. Много су се уплашили и јучер су мени упутили 
једног офиоцира кога су били ухватили, са жељом да преговарају. Ја сам све то 
одбио постављајући им захтеве за које сам био сигуран да неће прихватити јер би 
то значило њихову капитулацију и полагање оружја. Овим сам хтео да добијем у 
току јучерашњег дана у времену због пристизања наших главних снага са правца 
Краљевачког фронта.

Најпогодније време и прилика да се овлада Чачком била је у току ове ноћи, 
односно јутра (5/6) али како видите онемогућен сам.

Партизана у Чачку није било у нарочито великом броју но данас ће вероватно 
стићи појачања свих оних са краљевачког фронта као и њихових појачања са других 
положаја.

Код партизана осећа се неко врење јер нам опет прилазе и то партизани-
сељаци, тако да у њиховим једидницама примећује се мали број сељака као и 
деца која уопште нису служила војску. Многи партизани изјављују да они неће да 
пуцају на своју браћу, те смо пропустили ситуацију када смо могли заузети Чачак 
без икаквих жртава. Са капетаном г. Дероком данас ћу успоставити личну везу да 
проверим да ли мајор г. Ђурић стварно има неко Ваше овлашћење или ово ради 
на своју руку, обзиром што ми је познато како сте Ви раније у погледу Чачка и 
одбране Краљева писмено наређивали.

Партизанске вође приликом напада на Чачак мене су обележили као главног 
кривца и осудили ме на смрт. Чак су и говори држани против мене, јер да сам 
кривац због прелаза њихових људи у нашу организацију.

У самој вароши Чачку партизани су поново похапсили виђеније трговце и 
официре који нису успели да се извуку. Њихов главни командант трупа звани “Моло” 

као и Вук Стојић и Ђуракић комесари и мрачни типови поред доста још њихових вођа 
ухапшени су. Зато они су синоћ похапсили све официрске породице у вароши. 

Код Јеличког одреда, због присуства мајора г. Ђурића, примећује се поновно 
негодовање, које може поново да доведе до извесног размимоилажења. Пре 
неколико дана лично сам извештен од мајора г. Ђурића да је на њега покушан 
атентат из непосредне близине.

Прилажем Вам један летак који се шири у вароши и околини међу 
становништвом.

У прилогу такође доствљам заповест коју сам издао у току ноћи, а по пријему 
Вашег наређења за заузимање Чачка. Такође прилажем и одговор мајора г. Ђурића 
упућен преко поручника г. Катанића, као и моје писмо које сам упутио поручнику г. 
Катанићу као одговор на исто. Сем тога упутио сам и једног мог официра да детаљније 
испита разлоге који су руководили мајора г. Ђурића да не изврши Ваше наређење.
 Командант-капетан I класе
 Богдан Марјановић

П.С.
Напомињем команданту, да поручник г. Катанић није хтео извршити три моја 
наређења 4. овог месеца када сам му наређивао да са својим јединицама крене 
са мном у напад на Чачак, већ је дозвољавао целог дана да се партизанске трупе 
окупљају око касарне и исту опседну. Исто тако ноћу 3 овог месеца кад сам тражио 
од њега да нападнемо Чачак изјавио је да му је људство уморно. Међутим, из 
извештаја његових људи добио сам утисак да се са мојим предлогом био сагласио 
Мојсиловић но он је то одбио да уради и говори се да је Мојсиловић због тога 
отишао у непознатом правцу.
(Зборник НОР, XIV-1, Београд, 1981, стр.61-64) 
 

БР. 274, НЕСУГЛАСИЦЕ ОКО КОМАНДОВАЊА, 6. НОВЕМБАР 1941.

Пов. Бр. 87
6. новембар 1941

Поручнику г. Катанићу Урошу
  Положај

Примио сам ваше писмо у 5, 45 часова.
Одмах ступите у везу са мајорем г. Ђурићем и затражите од њега писмен 

извештај – званичан по чијем је он наређењу и од ког датума и од кога примио да је 
командант операционих трупа.

Ово ми је неопходно потребно да себе не доведем до моралне одговорности 
зашто нисам извршио писмено наређење команданта целокупних трупа које сам 
примио синоћ у 22,30 часова. Наређење мајора г. Ђурића ако је ранијег датума 
вероватно да је овим мојим које сам добио са Равне Горе, измењено.

Јавите ми да ли сте мајору г. Ђурићу пренели препис писменог наређења које 
сам вам послао уз саму заповест. Саопштите ово мајору г. Ђурићу да ми је ово све 
потребно пошто је курир са Равне Горе упућен мени с тим да о свим резултатима 
поднесем писмен извештај. 

Ово сматрајте врло хитним.
  Командант капетан I класе
 М.П. Богдан Марјановић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/88)
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БР. 275, УСЛОВИ КОЈЕ ЈЕ МАЈОР ЂУРИЋ ПРЕДОЧИО КОМАНДАНТУ 
ЧАЧАНСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА ДА БИ СЕ ПРЕКИНУЛА 

НЕПРИЈАТЕЉСТВА, 6. НОВЕМБАР 1941. 

УСЛОВИ СПОРАЗУМА

1. - Преформирање партизанских јединица које су [се] до сада базирале на 
политичкој основи у постојеће војно-четничке одреде под командом пуковника 
госп. Драже Михаиловића, који је зато наименован указом Њ.В.Краља.

2. - Обострано скидање знакова који немају обележје Југословенске војске
3. - Укидање народно-ослободилачких одбора. Смена општинских управа и 

постављање нових.
4. - Пошто је наша држава монархија, то сваки мора да призна Њ.В.Краља и да се 

за њега и отаџбину бори против окупатора. Сваки ко против овога буде радио, 
кратким путем биће суђен.

5. - Од преформираних партизанских одреда, ко жели може ући наоружан у 
Југословенску војску у циљу настављања борбе против окупатора. Остали 
имају предати оружје, да би се дало онима који хоће да се боре под војничком 
заставом.

6. - У војничке редове улази се са чином који је имао у војсци.
7. - Распоред појединаца извршиће Врховни командант.
8. - Предње се има спровести у реонима за које је надлежан Момчило 

Радосављевић.
9. -  Рок одговора до 16 часова данас.
10.- Ако приликом уласка војних четника у Чачак пукне једна пушка од стране па-

ртизана, предњи споразум аутоматски опада и цела ствар биће решена оружјем.

6. новембра 1941. г. КОМАНДАНТ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА
у 11.30 час. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ
ЧАЧАК ђенералштабни мајор
 Рад. Ђ. Ђурић
(Зборник НОР, XIV-1, Београд, 1981,стр. 66-67)
 

БР. 276, ЗАХТЕВ КОМАНДАНТА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЧАЧАК УПУЋЕН 
КОМАНДАНТУ ЧАЧАНСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА ДА ПРИХВАТИ 

УСЛОВЕ ЗА ПРЕКИД БРАТОУБИЛАЧКОГ РАТА, 6. НОВЕМБАР 1941.

КОМАНДАНТУ НАРОДНО ОСЛОБОДИЛАЧКОГ ПАРТИЗАНСКОГ
ОДРЕДА “Д-Р ДРАГИША МИШОВИЋ”

 Чачак

Ми смо сви поданици Краљевине Југославије и Краља Петра II. У нашој 
држави може да постоји само једна војска окупљена око оних делова војске, који се 
нису предали окупатору, према томе за неки споразум, на основу који је до сад био, 
не може бити заснован на бази пуног поверења, јер се то поверење у досадањем раду 
потпуно проиграло. С тога другог пута и начина за обуставу непријатељстава нема. 
Сви сте свесни дате заклетве. Сами полажу оружје и у великом броју прилазе у 
наше редове. Верујем да ће велики број браће која се налазе сада у Чачку положити 
оружје а да неће ни метка опалити као што је до сада био велики број случајева. С 
тога одговорност за братоубилачка непријатељства пашће на она лица која хоће да 
подвоје људе и да створе нову војску која није призната нашим законима.

Поново скрећемо пажњу на расположење народа у свима овим крајевима 
куда смо пошли и да је народ једино наклоњен редовној Југословенској војсци која 
нема никакву политичку позадину и тенденцију. 

Према свему изнетом једини начин да се обуставе непријатељства је да 
примите у потпуности постављене услове који су у интересу нашег народа, а 
њихово непримање је свесно гурање народа у братоубилачки рат. То јасно показује 
на кога пада одговорност и проклетство за продужење непријатељства.

Поново одговор, на постављене услове, очекујем данас до 18.30 часова.

 Командант,
 мајор,
 Ђурић, ср.
(Зборник НОР, XIV-1, Београд, 1981,стр. 67-68)

БР. 277, ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ПАРТИЗАНСКОГ БАТАЉОНА ПРЕКО 
ЈЕЖЕВИЦЕ КА ТРНАВИ, 7. НОВЕМБАР 1941.

  

Штаб четничких одреда југословенске
војске за Чачак и околину
Бр. Сл. 
7. новембар 1941. г. у 6,35 час.
Положај

Поручнику г. Катанићу
 Положај

На дан 7 овог месеца око 5 часова наше патроле су заробиле двојицу 
партизана који су били претходница партизанског батаљона који се кретао са 
краљевачког положаја преко Јежевице ка селу Трнави.

Према изјави заробљеника батаљон је стигао до трнавског потока у јачини 
400 људи који су сви наоружани. По изјави заробљеника батаљон има задатак да 
Јеличком косом, заобиђе Касарну и Штаб и спусти се у село Јездину..

Предње се доставља на знање и употребу.
 Командант-капетан I класе
 [нечитко]
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/55)

БР. 278, МОЛБА МОЈСИЛОВИЋУ ДА ПОШАЉЕ 70 БОРАЦА У ЧЕТУ СМРТИ 
ЗА СПЕЦИЈАЛАН ЗАДАТАК, 7. НОВЕМБАР 1941.

Штаб четничких одреда
Југословенске војске
за Чачак и околину
0 бр. 88
7. новембар 1941. г
Положај

Господине Мојсиловићу
Обзиром на садању ситуацију као и снаге са којима Ви располажете молим 

Вас да по могућству пошаљете ми код Станојевића кућа до 70 бораца одважних. 
Они ће бити употребљени у саставу чете смрти за специјалан задатак.

Са остатком људства молим Вас предузмите улогу заштите наше позадине 
са вашега правца, јер имамо података од заробљеника да је синоћ кренуо један 
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непријатељски-партизански разбијени батаљон од 400-450 пушака правцем 
Заблаће-Трнава-Атеничка река-огранцима Јелице да се спусти до Јездинске школе, 
са чиме би нам дејствовали у бокове и леђа.
 Поздравља Вас
 Ваш
 [нечитко]
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/54)

БР. 279, МОЈСИЛОВИЋ ЗБОГ БОЛЕСТИ НЕ ИЗВРШАВА
НАПАД НА ЧАЧАК, НОВЕМБАР 1941.

 НА ЛИЧНОСТ

КОМАНДАНТУ МЕСТА ЧАЧАК. КАПЕТАНУ Г. МАРЈАНОВИЋУ

По Вашем тражењу односно наређењу немогуће ми је ма шта предузети из 
више разлога:

1. - Што сам болестан и баш сада сам устао из кревета.
2. – Приликом Вашег тражења и издатог наређења да се изврши напад на 

Чачак и да се чишћење изврши није извршено јер команду над људством издао 
је командант Јеличких одреда поручник г. Катанић и његов помоћник поручник 
г. Музикравић Марко јер су исти наредбом Команданта г. Драже Михаиловића 
постављени на тај положај и ја као обичан редов борац нисам могао ништа 
предузети али и поред свега тога када сам увидео да се све одиграва у корист 
партизана покушао сам да команду предузмем и са бомбом у руци и пиштољем 
натерао сам 80 партизана да легну и да се окрену у супротну страну затим да оружје 
положе али исти командант поручник г. Катанић ми је наредио да несмем ништа 
радити, а после тога исти партизани сконцедтрисали су се у Арсенал и почели да 
пуцају и том приликом поручник Катанић је наредио војницима у мом присуству 
да се одступи у правцу Здрављака што је и учињено а после пет минута променио 
правац и наредио у правцу Гробља, ја сам наравно као болестан напустио иса 2 
четника повукао сам се у Здрављак, али успут је два пута покушан атентат и сам 
незнам од кога на мене, пошто ми је живот за кога много и не марим угрожен и 
поред моје болести то апсолутно немогу ни замислити предузимање команде 
над четничким јеличким одредом, јер и када бих покушао то јест када бих могао 
верујем да не би ни за 24 часа живео, ово пропустам командиру чете смрти то јест 
уколико успете да поручник Катанић буде неутралан јер људство ће да извршава 
његово наређење исто тако као и моје, а сво људство добро зна да сам болестан и да 
ако г. Марковић буде примио онда знајте да имате сигурну победу.

Г. Марковић ће људству објаснити и будите убеђени да је ово једини спас.
И ако сам ја испао опет неки кривац по старом обичају и бачена је цела 

кривица на мене ово се неможе издржати.
 С поштовањем
 наредник водник III кл. пилот
 М. Мојсиловић с.р.

Г. Марковићу
Будите добри и замените ме пред људством са објашњењем [при]ступите у и 

заштите српства, јер [ја] сам оболео нешто много
 Ваш М. Мојсиловић 
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/5)

БР. 280, ПАРТИЗАНСКИ ПРОГЛАС УПЕРЕН ПРОТИВ ЧЕТНИКА
У ЧАЧКУ И ОКОЛИНИ, 7. НОВЕМБАР 1941.

СРПСКИ НАРОДЕ!

Рад пете колоне која је добила нове снаге приласком четничких вођа на 
челу са Дражом Михаиловићем издајником Српског народа, Љотићу, Недићу, и 
Пећанцу поново је загрозило слободу Српског народа.

Претварајући се неколико месеци као борци за народно ослобођење Дража 
Михаиловић и остали олош око њега надали су се да ће окупити један део народа 
око себе, да би у одлучном часу притекли Хитлеру у помоћ и забили нож у леђа 
ослободилачкој борби народа.

Оваквим радом Дража Михаиловић успео је да око себе окупи и заведе један 
део поштених официра и подофицира, да баци прашину у очи великом делу нашег 
народа.

Ових дана када је Хитлеровим разбојничким трупама у Србији претио слом 
Дража Михаиловић се је појавио у правој својој улози Недића бр. 2, подмуклог и 
утолико опаснијег издајника и агента немачких фашиста.

СРБИ, УПИСАНИ У ЧЕТНИКЕ!

Ваше вође су издале ствар за коју сте пошли у борбу, узели пушку и лили 
крв. Ваше вође су отвориле пут немачким паликућама и крвожедним убицама. Они 
хоће помоћу њих да доведу поново окупатора у наша села и наш народ. Да ли сте 
ви узели пушку и оставили своју кућу да опседате Чачак или Краљево, да тучете 
Немце или Србе? Да ли топови које ми имамо треба да бомбардују ваша села или 
ваше куће као што су чинили издајнички разбојници који вас воде.

Наши су партизани снажним налетом поново узели те топове и то ће бити 
сигурна гаранција да ће бити употребљени против непријатеља и његових слугу.

Ми се обраћамо вама поштеним и родољубивим Србима који сте пошли у 
четнике да би се борили за слободу нашега народа и позивамо вас да напустит своје 
издајничке вође и да заједно са партизанским одредима наставите борбу против 
окупатора, против издајника Љотића, Недића, Пећанца и Драже Михаиловића, тих 
нових и горих Бранковића какве није запамтила историја. Не дозволите срамним 
издајицама да вас искористе као помоћ Хитлеру, згазате те продане душе. Напред 
у заједничку борбу!!

СРПСКИ НАРОДЕ!

Доста си пута био преварен и бачен у ропство, јер си имао поверења у људе 
који су ти о глави радили, који су те издавали и у ланце бацали. У овим отсудним 
часовима када се води борба на живот и смрт са најгорим непријатељем народа, 
са немачким џелатима, у часовима када се ради о твојој судбини и будућности, 
не дозволи да те опет преваре издајници над издајницима као што су те издали 6. 
априла.

Грађани Чачка су се могли јуче уверити за кога се боре ти крвави бандити, 
који су пуцали на хиљаде жена и деце који су хтели да спрече братоубилачку борбу. 
Господа издајници наредили су да се пуца не на Немце, не на наоружане људе, већ 
на мајке, жене, сестре и децу, који су пошли заједно без обзира да ли су њихови 
синови и браћа у партизанским или четничким редовима.
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СРПСКИ РОДОЉУБИ!

Не дајте никакве помоћи тим проданим душама које су жедни српске крви. 
Гоните их и требите из својих редова! Имајте на уму да смо увек страдали због 
издајника. Стварајте чврсто јединство, ступајте у наше Народно-ослободилачке 
одреде без обзира где сте до сада били. Сваком поштеном родољубу ту је место, јер 
нема данас друге војске која хоће борбу са непријатељем-немачким окупаторима. 
Само и једино тако, ако се чврсто слијемо у херојске Народно-ослободилачке 
одреде победићемо непријатеља, извојевати слободу, уништити гнусне издајнике.

ДРУГОВИ ПАРТИЗАНИ!

Ви сте славом и поштовањем овенчали име нашег одреда. Бити партизан 
је највећа част-то значи бити предан и храбар борац против фашиста и његових 
слугу, то значи бити најбољи заштитник интереса народа.

Данас на вас, херојске синове народа пада још већа и часнија задаћа: наши 
су одреди једини око којих се данас окупљају сви поштени родољуби наше земље. 
Ви морате данас бити стожер око кога ће се окупити све што је поштено и што 
жели да се бори за слободу. Ви ћете примером свога херојства, дисциплином 
и пожртвовањем створити још хиљаде и хиљаде нових достојних бораца 
партизанских одреда.

ЖИВЕЛО ЈЕДИНСТВО СРПСКОГ НАРОДА У БОРБИ ПРОТИВ 
ОКУПАТОРА И ЊЕГОВИХ СЛУГУ!

ДОЛЕ ГНУСНИ БРАНКОВИЋИ: ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ, ЉОТИЋ, 
НЕДИЋ И ПЕЋАНАЦ!

ЖИВЕЛИ ХЕРОЈСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ!
ЖИВЕЛА ПОБЕДА И СЛОБОДА СРПСКОГ НАРОДА!

7 новембар 1941
Чачак
  

ШТАБ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
“Др. ДРАГИША МИШОВИЋ”

ЗА ОКРУГ ЧАЧАНСКИ

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 98)

БР. 281, УЛТИМАТУМ КОМАНДАНТА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЗА ЧАЧАК 
КОМАНДАНТУ ЧАЧАНСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА ЗА ПРЕДАЈУ 
ОРУЖЈА И ПОТЧИЊАВАЊЕ КОМАНДИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ,

7. НОВЕМБАР 1941.

КОМАНДАНТУ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА “Д-Р ДРАГИША МИШОВИЋ”

Ако усвојите цео споразум од 6. ов. месеца онда сада може само бити 
разговора око спровођења детаља споразума. Писку жена и деце ви ћете спречити 
ако примите постављене услове. 

Последњи број Вашег листа Борбе изнео је гледиште Вашег главног штаба у 
Ужицу т.ј. да ступа у отворену борбу са нама, према томе не може бити разговора 
о споразуму ширег обима нити би могло бити разговора о локалном споразуму да 

нисам месец дана раме уз раме руководио борбама око Краљева и био до крајњих 
граница искрен па са свима познаницима из Ваших кругова био сам у опхођењу и 
држању можда искренији но што би ми дозвољавала моја службена дужност.

Пошто више немам поверења нарочито у Ваш главни Штаб за који сам 
у току ноћи прикупио и добио масу података конкретних, то Вам последњи 
пут пружам прилику да спречите брато-убилачку борбу а ко појединачно не 
пристане на споразум има да положи оружје милом или силом. Лични контакт са 
познаницима примам само ако сте усвојили споразум. Као доказ да сте усвојили 
споразум повуците митраљезе са кућа према болници и на железничкој прузи а ви 
познаници лично изволите дођите у касарну.

Мине постављене на појединим местима такође уклоните јер каписле које 
сте тражили из Трнаве неће Вам стићи на време. Такође не надајте се ни помоћи 
о којој сте јуче разговарали а то је од I шумадијског одреда и од делова Ратка 
Митровића јер сам предузео све војне мере да шумадијске партизане разбијем а са 
батаљоном Јевтића где је био Ратко свршено је у току јучерашњег дана.

Пошто остаје време кратко до већ наређене акције јер нисте на време 
одговорили изволите доћи у касарну тачно у пола седам где ћу Вас примити само 
у циљу утврђивања детаља споразума. До пола седам очекујем одговор. По истеку 
тога времена прекидам све могућности споразума и нећу примити никаква даља 
тражења и објашњења.

Свима лицима гарантују се животи па се са те стране не треба нико да стрепи.
 Командант,
 мајор,
 Ђурић, ср.
(Зборник НОР, XIV-1, Београд, 1981,стр. 68-69).

БР. 282, ЗАПОВЕСТ ЗА НАПАД НА ЧАЧАК, 7. НОВЕМБАР 1941. У 9 ЧАСОВА

Штаб четничких одреда
Југословенске војске
за Чачак и околину
О. Бр. 89
7 новембар 1941. г. у 9 час.
Положај: Станојевића куће

З А П О В Е С Т

Секција Чачак: размера 1:100.000
Непријатељ се налази блокиран у вароши Чачку, а његови делови који су се 

повлачили са краљевачког положаја местимично су потучени и дају отпор, а пад 
Љубића очекује се сваки час.

Задатак нашег одреда је да се са западне и југозападне стране вароши Чачка 
нападне варош Чачак и да се спречи повлачење комунистичких банди из Чачка у 
правцу Гуче преко Јелице и Овчара ка Пожеги.

Н А Р Е Ђ У Ј Е М
1/ Чета поручника Радојице Страњанца посешће положај Гробље-Гучки друм и 

чим наше главне стране од Касарне и Љубића упадну у варош одмах ће кренути 
у варош датим правцем.
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2/ Чета смрти са људством штаба овог одреда поседа положај Друм за Гучу-
десна обала реке Мораве са задатком опкољавања западног дела вароши и 
уништавања непријатеља који се повлачи, а потом упада у варош.

3/ Коњички вод поседа Парменачки положај (Базу) и штити Базу од пљачке, 
зауставља избегле комунистичке делове апси и разоружава, а потом продужује 
ка Чачку.

4/ Паковраћски одред који је разоружан да се одмах наоружа и крене ка вароши 
предузимајући полицијску службу у вароши чим варош падне.

5/ Ја ћу се налазити на правцу са четом смрти са својим Штабом.
6/ Почетак (напада кад) Дерокова колона упадне у Љубић и продужи продирање 

ка Чачку.

Достављено: Командант-капетан 1 класе
комадниру чете смрти Богдан Марјановић с.р.
поручнику Страњанцу
капетану Станојевићу
капетану [........]175 еровићу и
команданту Паковраћског одреда
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1284)

БР. 283, БОРБЕ ОКО ЧАЧКА И ПАРТИЗАНСКИ ЗАТВОР У ЧАЧКУ, 
НОВЕМБАР 1941.

     Чачак, 21. јануар [19]42
Драги Богдане,
Редови твоји од 19. ом. веома су ме обрадовали. Нарочито ме весели што си 

пребродио срећно све кризе и што ме се сећаш. Сада ћу изложити укратко своје 
доживљаје. Дакле, чуј ме:

1. На путу. – Када сам 6. новембра 1941. добио задатак од тебе: да однесем 
наређење из Горског штаба пок. капетану Дероку /слава му!/ - кренуо сам око 14,30 
часова уз с. Лознице са пратиоцима Милом Јовановићем и сељаком Милићевићем 
/као путовођом/ ради извршења. У касарну 19 арт. пука стигли смо баш када су 
биле демонстрације Чачана за обустав непријатељства и када је наишао капетан 
г. Алајер са одговором из партизанског штаба на услове мајора г. Ђурића: да 
услови нису прихваћени од стране партизана. Одмах ми је било јасно да ће се 
непријатељства наставити и напад на Чачак отпочети најдаље сутра дан тј. 7-XI, 
те сам пожурио, да поверени ми задатак извршим што пре. Сутон се већ почео 
да спушта, када стигосмо код куће где је становао теча Алиће Јовановића. Пошто 
је путовођа Милићевић био бос и врло слабо одевен, а ноћ је настајала и време 
је било хладно, решио сам да ту преноћимо и да 7-XI у 4 часа зором продужимо 
пут. У тој кући се окреписмо јелом, преспавасмо и зором 7-XI кренусмо низводно 
десне обале Мораве. После један ч. кретања наиђосмо на засеок из кога узесмо 
једног младића четника да нам покаже место где се може Морава да пређе. Он нас 
одведе до једне воденице где нађосмо и привезан чамац, али весла и воденичара 
није било, те кренусмо даље. У следећем селу /у висини Мојсиња/ распитивањем 
пронађосмо весло и вратисмо се ка оној воденици где смо нашли чамац. На путу 
сретосмо два младића сељака из Мојсиња, који на моје питање изјавише да су 

партизани, да су разоружани од четника и враћају се својој кући. На моје питање 
имају ли још оружја при себи, један од њих извуче из свог џепа пиштољ кал. 6,35 
са 10 метака и предаде ми га, а ја га дадох путовођи Милићевићу, који није имао 
никавог оружја. Стигавши код воденице, где је био привезан чамац, приметисмо 
да нам са леве стране прилази младић-сељак. То је био воденичар и чамџија. Он 
нас /и она два партизана/ одмах преведе на леву обалу Мораве. Тамо наредих да 
један од партизана, који је имао добре војничке ципеле на ногама, преда томе 
босом путовођи, од другог партизана одузех шаторско крило, дадох им потврду 
на одузете ствари и оружје и – растависмо се. Партизани одоше својим кућама у с. 
Мојсиње, а ми ка Љубићком Вису. Кад дођосмо код кафане /мислим Вујовића/ на 
Прељинском пољу, сељаци нам рекоше да су јутрос око 200 партизана прошли ту 
из Љубића и отишли у правцу с. Прељине. И заиста, док су наши топови грували 
са Љубићког виса, гађајући ка с. Прељине, Прељинско поље и ка Љубићи /било је 
3 топа и сваки је гађао у другом правцу/, приметио сам код прељинског гробља 
групе људи које су се пребацивале, а код моста на р. Чемерници такође сам видео 
једну групу људи за коју ми сељаци рекоше да су партизани. Одлучих се да преко 
прељинског поља кренем на Љубићки вис, одакле су тукли наши топови, пошто ми 
је то био најпоузданији знак да су тамо четници. Пре поласка рекоше ми 2 сељака 
које сам раније био послао у с. Прељину да извиде стање да нису могли ништа 
видети ни сазнати, јер им партизани нису дали да уђу у село. Тако нас тројица 
кренусмо преко Прељинског поља. Али нисмо прешли ни 3-400 корака, а топ са 
Љубићског виса почео је да гађа нас. Две гранате пале су на 100-150 корака поред 
нас, те променисмо правац косо лево. У то настаде кркљанац у с. Коњевићу: 
брза паљба из митраљеза, пушкомитраљеза, пушака и топова, која је трајала око 
двадесетак минута. Онда се све утиша. Само у размацима чује се по која пушка. 
Ми смо журили напред и наједанпут на десетак корака пред нама испадоше из 
врзине 5 наоружаних људи. Међу њима познадох вазд. поручника Вукомановића, 
команданта аеродрома у Прељини, а познаде и он мене. Он ми рече да су четници у 
селу Коњевићи разбијени и да се разбежали и да су партизани вероватно заробили 
топове, па да се и он повлачи пошто је дотле са 1 водом четника обезбеђивао мост 
на Чемерници, а и његови се људи разбегли. Ја сам му на то казао да не верујем да 
су четници попустили, већ да су то бежали партизани, па чак да је тачно то и то, 
он каже, нас је сада 8 људи са 1 пушкомитраљезом и да се не можемо под борбом 
пробити до капетана Дерока. Успео сам да га приволим да се врати, али његов 
пушкомитраљезац одмах рече да му је пушкомитраљез неисправан и да не може 
да дејствује. Уз то су партизани припуцали на нас из Прељине и приметили смо 
око 40-50 њих да се по групама пребацују позади нас. Ми смо онда пред врзина, 
трчећи, журили ка Чемерници. Дошавши до Чемернице, приметисмо да нам нема 
пушкомитраљесца и још 3 човека, међу којима и мој путовођа Милићевић. Они 
су заостали и удаљавали се од нас у супротном правцу. Тако смо се нашли на л. 
обали Чемернице, опкољени са свих страна партизанима нас четворица: поруч. 
Вукомановић, један од његових четника – сељак у с. Коњевићи, Аниђа и ја.

2. Заробљени – Заклоњени шибљем, решисмо да се ту задржимо у осматрању, 
па кад уочимо згодну прилику, а најдаље у сутон, да потражимо Дерока. Авај! 
Мислећи увек на извршење задатака, ни на тренутак нисам помишљао да ће све 
друкчије да се одигра! Ускоро је близу нас супротним – десном обалом Чемернице, 
прошла једна сељанка, а на двадесетак минута после ње, сасвим изненадно у 
непосредној близини, чуо сам глас: “Ко сте ви? Излазите одатле!” На то је онај 
четник-сељак из Коњевића радосно узвикнуо: “А ти си, Богдане!” Ја сам скочио и 175 Оштећени део документа.
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видећи неколико људи са пушкама “на готовс”, на десетак корака од нас, упитао 
сам: “Јесте ли ви четници?” и потрчао ка њима радостан јер на њиховим шајкачама 
није било мрских ми петокраких звезди. Богдан на то рече: “Предајте оружје, па 
ћемо онда разговарати!” Било је свршено. Зрачак наде који ми за тренутак бјеше 
обасјао душу – утрну. То су били 5 партизана, а тај Богдан био је шурак оног 
Вукомановићевог четника. Навреше ми сузе што дадох пушку много горем од себе 
/остали су већ пре мене то учинили/ и – предадох се судбини [...............]176 ово је 
било 7-XI-41 око подне.

3. У затвору . Њих петорица наоружаних потераше нас четворицу 
разоружаних ка Љубићу. У разговору успут, саопштише нам да су четници у с. 
Коњевићи и на Љубићком вису разбијени и да су топови заробљени од стране 
партизана. Један ме упита: да ли сам ја капетан Дерок. Рекох да нисам. Кроз Љубић 
масе света и разбеснеле руље замало да нас линчују. Један рањени партизан, 
спуштен у колима, тражи револвер да нас побије. Мене привезаше и он ме тресну 
песницом у лице. Шапутао сам, дрхтећи од беса, умурујући молитву: “Опрости 
нам Боже, јер не знамо шта радимо”. Стражари нас некако дотераше у Чачак, пред 
партиз. к-ду места. Уз пут нам се прикључише још десетак заробљених четника, 
а међу њима препознах и ону четворицу што се одвојише од нас. Пред к-дом 
места остадосмо десетак минута. Одједном се отвори прозор и појави се Миленко 
Никшић, усхићен, поздрави песницом и ишчезе. Нас стражари одведоше у судски 
затвор у ћелију бр. 3. Тамо затекох, поред неких непознатих лица, мајора Раковића 
Војина, капетана II кл. Вучићевића Адама и учитељицу Баковић Милку, који су 
такође били заробљени у с.Коњевићи и на Љубићком вису, сем мајора Рашковића 
који се још 3. истог месеца предао у Гор. Горјевници. Партизани су непрекидно 
дефиловали кроз затвор, псовали нас, претили и скидали са нас делове одела и 
обућу. Мени узеше: блузу, шајкачу, увијаче, 2 ћебета и јастук. Ћебета и јастук 
ми донесе жена за покривку. Истога дана тј. 7-XI око 16 часова отпочео је напад 
на Чачак. У ћелији бр. 3 од 18 м2 било нас је 22 човека: официра и подофицира. 
Ноћ пуна страве и грозничавог ишчекивања спуштала се уз порасак пушака, 
тресак бомби и клокотање митраљеза. Очекивали смо сваког часа слободу или 
смрт спремни да даскама крчагом, тањирима и флашама навалимо ако дођу 
да нас убијају. У колико је пуцњава била ближа и детонације јаче, нерви су нам 
били напетији... Сад ће, сад ће нас наши избавити, - шапутали смо. У неко доба 
настаде тишина у затвору. Чак ни стражаре у ходнику нисмо видели. Ускоро затим 
почеше да долазе још ближе руље партизана, а затвор је био препун заробљених 
четника у нашу ћелију упаде поручник Марко Мојовић са неколико партизана 
и – као побеснеле звери – покидаше нам еполетушке и амблеме и побацаше уз 
одвратне псовке против Краља и нас, а затим као олуја зађоше кроз друге ћелије. 
У ходнику се чуо глас Мојовића: “Другови, издајицама и петоколонашима скинули 
смо еполетушке. Међу вама има још један са еполетушкама, а то сам ја. Ја их носим 
часно.” Руље су се ређале. Рекоше нам да је напад на Чачак одбијен и да су се четници 
разбегли, а многи су заробљени. Тако је и било. Сутрадан тј. 8-XI-41. г. многе од 
затворених четника пустише из затвора. Остадосмо ми главни крвици. Изјутра 
овога дана дотераше у нашу ћелију и твог ађутанта Должана Станка. Лично сам 
видео код њега партизанску легитимацију издану му 4-X-1941, коју је показивао 
партизанима; затим говорио да је сарађивао са њима, да је у с. Лозници спасио 5 
партизана које си ти осудио на смрт итд. 9-XI њега и још неке Моле пусти из затвора. 

Мајор Ратковић, капетан Вучићевић, поруч. Вукомановић, жанд. наредници 
Скорић Трифну, Ераковић Лука и Заставниковић Љубомир, наредник Потресић 
Никола и вазд. наредник Бајић Слободан – остадосмо и даље и још неколицина 
/капетан Гавриловић, рез. поруч. Јевтовић Милутин, поднаред. Малчак Камило, 
Петровић Слободан и Гавриловић Љубиша, чинов. поште Зарић Драгослав и к-т. 
места у Брђанима Тешић Божо/. Но у току 9 и наредних дана ови које сам навео у 
загради пуштени су на слободу, а нас спроведоше у Ужице у затвору 12-XI-41. г. 
Тамо су прилично добро поступали са нама и једне ноћи /19-XI/ у 23 часа позваше 
ме на саслушање. Између осталог питаше ме: да ли ми је познато кад је пуковник 
Дража преко тебе издао наређење Ђурићу за напад на партизане у Чачку. Кад сам 
рекао да ми то није познато, позвали су и мајора Рашковића да се суочи самном, 
пошто је он то на саслушању изјавио: да сам ја то причао у затвору у Чачку. Ја 
сам поново изјавио да ми то није познато а “судије” рекоше: “сваки је ковач своје 
среће” и спроведоше нас поново у затвор. У ћелији сам питао мајора Рашковића 
зашто је измислио ту причу, кад ја о томе нисам говорио, а он ми рече: “Да спасим 
мајора Ђурића”. Од тада је мајор Рашковић у мојим очима најординарнија фукара. 
После 17-XI нисам видео жанд. наредника Скорића и Ераковића па сам сазнао да 
су тога дана стрељани. Дани су пролазили[... ] [....] дуги и у тешкој неизвесности. 
Онда сазнадосмо за експлозију уу трезорима, а затим нови “споразуми”. Тек 28-
XI пустише многе из затвора, а официре, подофицире и друге “важније” кривце 
преселише у ужичку гимназију. 29-XI нас укрцаше у воз и спроведоше у Кремну 
а одатле заједно са заробљеним Немцима отераше пешке на Златибор. Ту у с.Оку 
преноћисмо, а 30-XI изјутра потераше нас све за Санџак...

4. Бекство и “слобода”. – Када смо одмакли око 5-6 км. од Ока, неко 
“искомандова”: Четници, стој. “На лево круг” и “Назад марш”. Нас око 150 четника 
вратише истим путем, а Немци продужише напред. Приближивши се на 2-3 км. до 
места преноћишта, чусмо у даљини клокотање митраљеза, а преко голих брежуљака 
Златибора видели смо групице партизана у повлачењу. Неки партизанчићи почеше 
да плачу, стражари се узврпољише, ми се згледасмо и хајд куд који зна. Побегосмо 
у 4. децембра око 17 часова био сам у Чачку, после разних успутних перипетија 
мање важности.

 [............]
    Одани ти
     Јова, с.р
 [............]
(ИАЧ, Четнички покрет ДМ-преписи АВИИ, К-1, Ф-I, рег. бр. 238)

БР. 284, ПОВЛАЧЕЊЕ ПОРАЖЕНИХ ЧЕТНИЧКИХ ЈЕДИНИЦА
ПРЕКО ЈЕЛИЦЕ, НОВЕМБАР 1941.

Рано ујутру стигли су курири Јеличког четничког одреда и донели вести 
да је напад на Чачак није успео, да је војска разбијена и да се повлачи у нереду у 
разним правцима.

Те ноћи Мојсиловић је држао положај на венцу планине Јелице, јер се 
очекивао напад једног комунистичког батаљона, који се, пошто је разбијен у селу 
Јежевици поново формирао у селу Трнави.

Када је Мојсиловић дознао да је напад пропао издао је наређење да се 
Јелички чет. Одред повуче у правцу села Каоне. Ово наређење брзо је достављено 176 У наставку оштећени део документа.
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и штабу одреда које се налазило у селу Атеници, на месту, на месту зв. „Здрављак“. 
У међувремену ту је стигао и чачански штаб на челу са мајорем Ђурићем. И један и 
други штаб са неколико стотина војника из разних одреда кренули су преко Јелице 
у правцу Каоне. На самој планини одвојила се миросаљачка чета и кренула у правцу 
Миросаљаца, док је мајор Ђурић отпутовао за Равну Гору из села Горачића. Ту се 
такође одвојила једна чета састављена већином од војника из чачанског одреда и 
кренула у правцу Равне Горе. 

Мојсиловић је са својим одредом стигао у Каону где је извршена 
реорганизација. Овде је дошло до фузије између моравичког одреда који је водио 
поручник Пурић и Јеличког. Ч. одреда. По споразуму за команданта је изабран 
војвода Мојсиловић.

Сутрадан наређен је покрет у правцу села Дубца, а идућег дана у правцу 
села Луке, а одатле у Лису.
 
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бб)

БР. 285, ИЗВЕШТАЈ НЕДИЋЕВЕ ВЛАСТИ О ХАПШЕЊИМА И 
СТРЕЉАЊИМА У ЧАЧКУ ОД СТРАНЕ КОМУНИСТА,

ПОЧЕТКОМ НОВЕМБРА 1941.

1.XI.1941. г. – Чачак
 

1. Овог дана у Чачку су комунисти лукавством и преваром успели да 
разоружају четнике, са којима су месец дана пре тога били ушли у овај град, те на 
тај начин преузели сву власт у своје руке.

Раније задржавани и спутавани од четника, који су заштићивали 
грађанство од шиканирања и убијања, овим даном скидају са себе маску “народних 
ослобдилаца” и приступају својој страховлади. Образовани су разни одбори, 
преки суд и “милиција”. На челу комуниста налазио се је Миленко Никшић, 
пропали трговац из Љубића. Аналогно овоме, у одборе, преки суд и “милицију” 
узимани су људи без морала и етике а фаворизовани сви они који су се истицали 
својом свирепошђу. Људи без професије и занимања, а нарочито беспослени и 
распуштени омладинци, међу којима је било и дечака од 12 година, узели су пушке 
у руке и размилели се по граду и околини, вршећи хапшења мирних грађана и 
државних чиновника.

Похапшена лица су одмах била изведена пред преки суд, који је досуђивао 
смртну казну. Наравно пресуда је била усмена и без икакавог формалног поступка, 
али је зато била одмах извршавана. Стрељање је вршила “милиција” и то, углавном 
ноћу. Пљачке, злостављања, батињања и хапшења вршена су свакодневно. Угледни 
грађани и исправни државни чиновници, који су имали срећу да ово благовремено 
предвиде, крили су се по околним местима, где су сачекали долазак наших 
државних органа.

(Ово је писано у Одељењу за државну заштиту)177

(ИАЧ, Недићев покрет-преписи, К-1, р.бр. 140)

БР. 286, ЉОТИЋЕВИ И БУЛИЋЕВИ “ДОБРОВОЉЦИ” ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОМУНИСТА, 7. НОВЕМБАР 1941.

Команди српских добровољаца
 Б е о г р а д

Прилажем списак оружја и војне спреме за опрему 680 добровољаца које 
је друг Драг. Булић уписао у Краљеву за борбу против комуниста, који се налазе у 
Чачку, Гор. Милановцу, Пожеги, Ивањици, Гучи, Ариљу, Бајиној Башти и Ужицу. 
Од наведених 680 добровољаца молим да се организује један добровољачки одред 
од 400 људи, којима ће бити командант професор Драг. Булић, а задатак ће му бити 
чишћење од комуниста Краљева, Чачка и Гор. Милановца. Штаб истога налазио 
би се у Чачку, а потребан број официра и војника истога штаба држао би и чистио 
Краљево и Гор. Милановац са околином.

Остатак од 280 добровољаца додао би се за допуну ужичког одреда, који 
броји за сада 140 људи те би исти имао око 420 људи и запосео би и чистио Пожегу, 
Ариље, Гучу, Ивањицу, Бајину Башту и Ужице.

Молим ово сматрати као врло хитно да би се поменута места што пре 
очистила од комунистичког терора, јер ће исти поубијати све честите и поштене 
људе као и наше породице које се тамо налазе или док не би наишла Немачка 
казнена експедиција.

За поменути чачански одред коме би био командант друг Булић имао би 
довољан број официра који би сигурно и успешно водили операције, а о свему 
овоме потпуно сам споразуман са другом Булићем.

Београд, 7/XI.1941. год. Батинић Стеван
 добровољац уж. одреда
Да Гл. тајништво упути акт С.Д.К

Упућен акт

С П И С А К

спреме потребне за опрему и наоружање 680 добровољаца који чекају у Краљеву за 
борбу против комуниста.

ред.
бр.         Назив спреме                                                                                 комада

 1.  Пушака 680
 2.  Пушчане муниције 340000
 3. Пушкомитраљеза 15
 4. Муниције за пушкомитраљезе 80000
 5. Бомби 2000
 6. Кожних футрола за бомбе 1360
 7. Ремника за пушке 680
 8. Ремника за пушкомитраљезе 15
 9. Ремника за Чешке нове пушкомитраљезе 8
 10. Шињега 700
 11. Копорана 600

177 Догађаји описани у документу се нису одиграли 1. новембра, већ два дана касније, 2. или 3. 
новембра, што се утврђује на основу друге грађе која се чува у Архиву Чачак.
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 12. Чакшира 600
 13. Шајкача 600
 14. Цокула 700
 15. Увијача 700
 16. Опасача 700
 17. Фишеклија пари 1360
 18. Веша пари 700
 19. Торбица 700
 20. Ранаца 700
 21. Чутурица 700
 22. Порција 700
 23. Чебади 700
 24. Шаторских крила 700
 25. Сламарица 700
 26. Јастучница 700
 27. Шлемова 700_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Београд, 7/XI.1941. год.     Батинић Стеван,
 добровољац уж. одреда
(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.56)

НАРОДНИ ПОКРЕТ Београд, 7. новембар 1941. год
“ ЗБОР “
ГЛАВНО ТАЈНИШТВО
ОТСЕК “ С “
БЕОГРАД
БР.119
7.новембар 1941. год.

Драги друже,

По свима твојим тражењима Командант Српске добровољачке команде 
најхитније предузео мере. Учиниће се да се пошаље што више спреме која је 
неопходна јер имате као што видимо око 60-80 добровољаца.

Друг Батинић Стева је предложио да се формира одред коме ћеш ти бити 
на челу као Командант, које питање ће се такође, у сваком случају позитивно 
решити.

Питање твојих принадлежности је решено и курир ти носи новац.
О сметњама г. Шошкића које вам наноси, известићемо немачке власти.
Ухапшеног Жарка Кочевића тражите од Крајскоманданта, тамо ви судите а 

конфисковани новац задржите за себе.
 Другарски те поздравља са
 НАПРЕД У ПОБЕДУ
 твој друг,
 Зоран Вуковић

Другу
Драгутину Булићу, свештенику

К р у ш е в а ц

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.57)

БР. 287, ТРАЖЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ЈЕДНОЈ ЧЛАНИЦИ ЗБОРА КОЈА ЈЕ 
УХАПШЕНА ОД КОМУНИСТА, 7. НОВЕМБАР 1941.

НАРОДНИ ПОКРЕТ    
“ ЗБОР “
ГЛАВНО ТАЈНИШТВО
ОТСЕК “ С “
БЕОГРАД
БР.117
7.новембар 1941. год.

Другу Драгутину Булићу
 К р у ш е в а ц

Потребно је друже да видиш шта је са нашом другарицом Миланком 
Цинцаревић из Београда, која је заробљена од комуниста у чачанској Лозници пре 
месец дана. 

Ако сазнаш да је жива и где се налази извести овај отсек.

 Старешина отсека “ С “
 Зоран П. Вуковић

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр. 58)

БР. 288, ИЗВЕШТАЈ “БОРБЕ” ОД 8. НОВЕМБРА 1941. О НЕУСПЕЛОМ 
НАПАДУ ЧЕТНИКА НА ЧАЧАК

ЗАРОБЉЕНО 400 ЧЕТНИКА КОД ЧАЧКА
 Чачак, 8. новембра
Трупе издајничке равногорске официрске клике Драже Михаиловића 

покушале су 7 новембра напад на Чачак и партизанским противнападом су 
разбијене и уништене. Истеране су и из касарне у којој су се биле забарикидирале. 
Досад је заробљено око 400 четника и велики плен. У плену су 4 митраљеза, 4 
пушкомитраљеза, одела и обуће са 400 људи, намирница у изобољу итд. Наставља 
се чишћење терена у околини Чачка.
(Зборник НОР-а, I, Београд, 1949, str. 256).

БР. 289, НАРЕДБА ВШ ПАРТИЗАНА ДА СЕ НА ЗЛОЧИНЕ НЕ ОДГОВАРА 
ЗЛОЧИНИМА, 8. НОВЕМБАР 1941.

ВРХОВНИ ШТАБ
НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКИХ
ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Бр.
службено Положај
 8. новембар 1941. године

НАРЕЂЕЊЕ

У вези са последњим догађајима у којима су војно-четнички одреди иступили 
са оружаним снагама против партизанских одреда догађају се многобројне појаве 
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зверског мучења, пребијања и убијања наших партизана и курира са стране разних 
окорелих злочинаца који се налазе у тим војно-четничким одредима178, упућујемо 
следеће наређење свим нашим одредима:

1) Под претњо казне смрти забрањује се одговарати на те злочине сличним 
протумерама које нису дозвољене у партизанским одредима.

а) малтретирање, пребијање или билио какво испољавање личне мржње 
према заробљеницима који падају у наше руке;

б) апсолутно је недозвољено малтретирање или злостављање становништва 
на оним подручјима где се воде борбе, иако оно није наклоњено нама.

2) Заробљени непријатељски официри и војници имају се стражарно 
спровести најближим нашим партизанским Командама, које ће онда саме 
предузети истрагу против појединаца из редова заробљеника за које се непобитно 
докаже да су вршили било каква зверства или насиља.

3) Наши штабови и војне партизанске јединице на терену морају на лицу 
места испитивати сваки конкретни случај злостављања наших људи или сељака 
са стране четника, све то записнички утврдити и по сведоцима потписати и онда 
доставити то Главном или Врховном штабу.

Наше војне партизанске јединице дужне су више од свих строго да 
поштују ратничка правила и високо држати неокаљену заставу наших херојских 
партизанских одреда Југославије.

СМРТ ФАШИЗМУ – СЛОБОДА НАРОДУ
за

Врховни штаб
Народно-ослободилачких партизанских

одреда Југославије
ТИТО

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 99/1)

БР. 290, НАРЕДБА БР. 2, ПАРТИЗАНСКЕ КОМАНДЕ МЕСТА У ЧАЧКУ,
10. НОВЕМБАР 1941.

 

НАРЕДБА БРОЈ. 2

1) Позивају се сва мушка лица из Чачка од 18 до 50 година старости који су 
се иселили из града да се одмах врате својим кућама у Чачак и претходно пријаве 
овој Команди.

2) Сопственици свих трговачких и занатлијских радњи као и других локала 
да одмах отворе своје радње и радионице.

За неизвршење ове наредбе, поред редовне казне, казниће се сваки строго и 
новчано у корист ФОНДА НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ ОДБОРА.

Чачак, 10 новембар 1941 г. КОМАНДАТ МЕСТА
 М.Никшић
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 102)

БР. 291, ПРИСИЛНИ НАРОДНИ ЗАЈАМ ЗА ИМУЋНИЈЕ ГРАЂАНЕ ЧАЧКА, 
10. НОВЕМБАР 1941.

Народно-ослободилачки одбор града Чачка
Број 187.
10. новембар 1941. год.

ПОЗИВ

за упис зајма

Народно-ослободилачком одбору града Чачка стављено је у дужност да 
збрине све породице, које у овом тешком времену немају средстава за живот. 
долазе у обзир чачанска сиротиња, избегличка сиротиња, радници запослени 
и незапослени, породице заробљеника, инвалиди, чиновници и пензионери. 
Оваквих продица има око 2500 са око 7000 чланова. Да би се овим лицима пружила 
најнужнија помоћ за храну и огрев, потребно је око 2,500.000 динара месечно, што 
за 4 зимска месеца износи 10 милиона динара.

Финансиска средства којима располаже Народно-ослободилачки одбор су 
мала, а потребе за поменуту сврху врло су велике. После више покушаја да се овај 
проблем реши на неки други начин, показало се да је бескаматни добровољни 
зајам од стране имућних грађана тренутно једини излаз.

Народно-ослободилачки одбор, по наређењу Команде места и претходном 
саветовању са грађаним, а посебно са извесним бројем привредника, позива све 
имућне грађане Чачка да у року од 24 часа изволе код народно-ослободилачког 
одбора уписати овај зајам према својим имовинским могућностима.

Глад и њене последице могу бити кобне не само за гладне, већ и за сите, па је 
у интересу свију да се овај позив правилно схвати.

Одбор апелује на савест и патриотско осећање имућних грађана да зајам 
одмах упишу, па тако и они допринесу Ослобођењу од гнусног окупатора с којим се 
већ месецима боре и ЖРТВУЈУ СВОЈЕ ЖИВОТЕ НАЈБОЉИ СИНОВИ СРПСКОГ 
НАРОДА. Јер данас и све друге државе које се боре за слободу као н.пр. Енглеска, 
стављају приватну имовину грађана Држави на расположење, ради успешније 
борбе. Зати и ми дајмо све за победу.

Све за фронт!
Смрт фашизму! – Слобода народу!

 НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКИ 
 РАДНИ ОДБОР ГРАДА ЧАЧКА
10. новембар 1941. год.
Чачак

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 103)

178 Филип Ајдачић је на најсуровији начин усмртио девет особа које су припадале партизанском 
покрету у Косјерићу. Касније су партизани однели тела ових људи у Ужице као доказ 
зверстава четника (Г.Давидовић-М.Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја 
чачанских равногораца 1, Чачак-Краљево-Г.Милановац, 2002, стр. 358).
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БР. 292, ИЗВЕШТАЈ О БОРБАМА СА ПАРТИЗАНИМА КОЈЕ ЈЕ ВОДИО 
ПОРУЧНИК ЗВОНКО ВУЧКОВИЋ ОД 4. ДО 10 НОВЕМБРА 1941. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД

Борби које је одред поручника Вучковића водио са комунистима у 
Г.Милановцу и околини у времену од 4. до 10. новембра 1941. године.

4. новембра 1941. године у 16 час. када сам се налазио на састанку поводом 
питања одбране Милановца са комунистичким командантом батаљона Ракићем179 

позват сам на телефон из Брајића од Начелника Горског штаба потпуковника 
Павловића који ми је тада кратко наредио да одмах нападнем комунисте и да их 
разоружам. Капетан Рељић командант места и командант одреда који је тада стигао 
у Милановац капетан Стојановић (из С. Љуљака) решили су да ја одем у Брајиће 
и лично обавестим потпуковника Павловића да је његово наређење сада немогуће 
извршити је раније код војника створено потребно расположење јер смо баш тих 
дана у Милановцу успели да успоставимо релативно добре односе. Потпуковник 
Павловић одбио је моје разлоге и наредио да ми у Милановцу поступимо одмах 
по издатом наређењу. По повратку у Милановац нашао сам капетана Рељића, 
Стојановића са одредом и остале официре (десетина) извучене из Милановца у 
С.Брусницу (Поњевића куће) објаснили су ми да су тако урадили да би се горе 
припремили за напад. Како нико од њих није хтео да с врати у Милановац ја 
сам одмах са пратиоцима продужио за варош и нашао тамо 40 наших војника 
разоружаних (позадњи делови штаба и одреда су се извукли). Комунисти су поред 
тога похватали и осудили на смрт већи број грађана наших присталица. У касарни 
спреман за борбу мој одред чекао је под командом наредника Крсте Кљајића. На 
улазу у Милановац комунисти су покушали да мене и пратиоце разоружају што сам 
ја енергично одбио тражећи да ме одмах одведу њиховом команданту. Са Ракићем 
сам после кратког споразумевања успео у следећем: оружје је одмах враћено 
разоружаним војницима, сви похапшени грађани пуштени су, одред капетана 
Стојановића и остали официри могли су се вратити у Милановац где сам их ја 
после пола сата и довео. Капетан Рељић је у међувремену отишао у Брајиће. Све 
ово коштало ме је часне речи да нећу комунисте напасти, коју је од мене тражио 
Ракић као гаранцију.

Одмах сутрадан са Стојановићем донео сам одлуку да нападнем комунисте 
но стим да се ја привремено склоним како бих одржао часну реч у коју су комунисти 
чврсто веровали.

Комунисти: таковски одред налази се је у Здравственом дому и Шумадијски 
одред у болници. Стојановићев одред са делом Смиљанићевог одреда који је тада 
стигао од Груже био је у Крсмановићевој кафани и околним кућама а мој одред у 
касарни. Поделили смо улоге тако да мој одред нападне болницу а Стојановићев 
Здравствени дом. Издао сам потребне инструкције и предао одред нареднику 
Кљајићу нарочито му наглашавајући да избегне жртве, у ком смо циљу већ раније 
већи број комуниста (земљорадника) превели у наше редове.

Ноћу 6-7 новембра Кљајић је са одредом изненадно опколио болницу напао 
комунисте и пуних шест часова приморавао их на предају држећи приземље док су 

комунисти били на првом спрату. Стварна борба била је ипак кратка, Комунисти 
су се предали скоро сви (125 људи). Приликом ове борбе погинуо је из мог одреда 
редов Милован Молеровић. Заробљени комунисти спроведени су у Брајиће.180 У 
исто време Стојановић је са одредом напао Здравствени дом истерао комунисте из 
вароши у правцу с. Врбања и заробио десет.

Пошто су наши одреди чврсто овладали Милановцем иста је предата одреду 
мајора Савовића. Смиљанићев, Стојановићев и мој одред добили су задатак да 
крену за Таково и даље за Брезну где ће образовати главну резерву. 7 новембра 
1941 год. у 12 час. наредник Кљајић предао ми је одред у с. Такову.

17 јуни 1942. КОМАНДАНТ ПОРУЧНИК
ПОЛОЖАЈ Звонимир А. Вучковић

(Зборник НОР-а, XIV-1, Београд, 1981, стр. 375-376).

БР. 293, ПРОГЛАС ЖЕНА ЧАЧКА, 12. НОВЕМБАР 1941.

МАЈКЕ, ЖЕНЕ, СЕСТРЕ

СВЕ РОДОЉУБИВЕ СРПКИЊЕ ГРАДА И СЕЛА

Обраћамо се вама које сте послале своје најмилије у борбу противу крвавога 
окупатора и које стојите данас збуњене пред овим што се догађа. Ви се питате зашто 
отац пуца у сина, брат у брата. Зашто се пролива братска крв а кад је окупатор још 
у земљи, скоро пред вратима.

Они који су издали нашу земљу 6. априла, они који никад нису желели добро 
народу, увукли су се у редове четника, користећи национално осећање и поштене 
традиције четника. Наметнули су се за вође поштеним српским родољубима, 
четницима, не да их воде у борбу против окупатора већ у намери да омету борбу за 
слободу. И они су ти који су завели ваше синове и браћу да убијају једни друге. Они 
су ти који су у најодсуднијем часу повукли своје снаге са фронта и отворили пут 
непријатељу. Њихове чете су опселе Чачак и претиле да сваког тренутка пролију 
братску крв.

МАЈКЕ:
Сећате ли се како су вас и вашу децу дочекали пред касарном, када сте 

сврстане у хиљадите редове, са српском заставом на челу, тражиле од њих да 
обуставе братоубилачку борбу.

На ваше жеље и захтеве одговорили су плотунима. На вас, на вашу децу, 
коју сте носили на рукама, пуцали су. Нису их такле ваше сузе, ни крици из срца 
ишчупани.

179 Бранка Ракића су партизани оптуживали да је млак и попустљив према четницима, и да 
је присталица одлагања акција против непријатеља, као и да је пустио ухваћеног сестрића 
Драже Михаиловића, Драгољуба Петровића (ИАЧ, Мемоарска грађа, К-7, рег.бр. 1, 
Историјат СК Такова, стр. 13-16)

180 Заробљени партизани су пребачени у Брајиће и предати капетану Илији Орељу. Тада је у 
Брајићима било преко 360 заробљених партизана из разних крајева. Одатле су спроведени 
у Струганик, па у Мионицу, да би их у Словцу предали четницима Косте Пећанца, који 
их предају Немцима у замену за муницију. Од те групе Немци су стрељали 27. и 30. 
новембра 257 особа, а 30. децембра још 35 људи, а неколико партизана је умрло у затвору. 
Ако је ово био посредан злочин, одговорност за стрељање 14 партизана у Брајићима пада 
директно на капетана Ореља, који је поступио мимо наредбе Врховне команде, да се са 
заробљеницима најхуманије поступа и да се сви осим политичких комесара пусте кућама 
(Г. Давидовић, М. Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја равногораца чачанског 
краја, књига 1, Чачак-Г.Милановац-Краљево, 2002, стр. 358; Јован Марјановић, Устанак и 
Народноослободилачки покрет у Србији 1941, Београд 1963, стр. 350).
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Смејали су вам се и претили они, који су завели ваше синове.
МАЈКЕ, ви које још нисте могле заборавити страхоте прошлога рата Ви, 

којима је крвави непријатељ убио сина, мужа, брата, оставио вас без крова, да ли 
данас можете гледати мирно све ово. Не можете и не дозволите да фашистички 
злочинци сеју семе раздора међу вашом децом. ЗАУСТАВИ РУКУ СИНА, која се 
окренула противу народа и његове слободе.

РОДОЉУБИВЕ СРПКИЊЕ:
ПРЕЗРИТЕ нове Бранковиће са Равне Горе и збијте се као једна у чврст и 

јединствени фронт слободе нашега народа.181

Окупимо се око наших народно-ослободилачких одреда, који нас бране и 
штите од подивљалих хитлеровских хорди.

Пружимо сву помоћ онима који се боре за нашу слободу, бољи живот нас и 
наше деце, у новој слободној Србији.

ЖИВЕЛА ЈЕДИНСТВЕНА НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКА БОРБА
СВЕ СНАГЕ НА ОКУП ПРОТИВ ФАШИСТИЧКИХ ОКУПАТОРА
ЗА СЛОБОДУ И ЛЕПШУ БУДУЋНОСТ НАРОДА

 СВЕ ЗА ФРОНТ
 ЖЕНЕ ЧАЧКА
12. новембра 1941. год.
Чачак

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 107)

БР. 294, ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД КОМУНИСТИМА НА ПРОПАГАНДИ 
ПРОТИВ ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА НА СЕЛУ, 12. НОВЕМБАР 1941.

ЦИРКУЛАРНО ПИСМО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КОМУН. ПАРТ. 
ЈУГОСЛАВИЈЕ СВИМ СРЕСКИМ РУКОВОДСТВИМА И ЧЛАНОВИМА 
СЕОСКИХ ПАРТИЈСКИХ ЈЕДИНИЦА ПОВОДОМ ПРИПРЕМА ЗА САЗИВАЊЕ 
ОКРУЖНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ.

ДРАГИ ДРУГОВИ

Развитак Народно-ослободилачког устанка и активно учешће сељачких маса 
намеће пред нас велике нове задаће које имају врло велики значај за даљње ширење 
устанка и успешно настављање борбе против окупатора и његових домаћих слугу 
агената.

Због свега тога намеће се потреба сазива Окружне конференције на којој 
ће се претресати досадашњи рад, пропусте и грешке и на основу новонастале 
ситуације и нових услова поставиће се и нове задаће.

У вези о томе Окружни комитет ставља у дужност свакој јединици да 
изврши свестрану припрему за ову конференцију.

У том смислу треба одмах учинити следеће:
1) Сва среска руководства као и сеоске партијске јединице и повереништва 

морају одржати ванредне састанке на којима ће се претрести сав досадашњи рад 
и то:

а) Партијски и политички утицај на селу.
б) Шта се предузимало да се тај утицај организационо оформи и тиме 

организационо ојачају партијске јединице и партизанске чете.
в) На који начин и којим размерама се радило на масовној политичкој 

агитацији и пропаганди на селу и какве сте резултате постигли, у чему су биле 
тешкоће.

г) Каквих размера је био рад на селу агената Драже Михаиловића, колики 
је његов утицај и шта сте предузимали да се тај утицај сузбије и да се Дража и 
његови агенти прикажу сеоским масама као издајници Српског народа и на тај 
начин изолујете поштене Српске родољубе од овога подлог агента окупатора.

д) Рад партијских јединица у Народно-ослободилачком одбору и 
националном фонду.

ђ) Рад по линији омладине и жена.
е) Сарадња сеоских партијских јединица с партијским јединицама [...]182 и 

помоћ истим.
После спроведене дискусије, по свим овим питањима поставите и задаћу за 

будући рад које ће ваш делегат изнети на конференцији.
Сватите, другови, хитност и важност овога задатка од цењивог је значаја 

за даљи развој наше борбе, за даље јачање политичког и партијског утицаја као и 
за правилно и успешно руковођење маса у борби против окупатора и њиховиох 
домаћих слугу и плаћеника.

СМРТ ФАШИЗМУ!-СЛОБОДА НАРОДУ!

12 новембра 1941 год ОКРУЖНИ КОМИТЕТ
ЧАЧАК КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 106)

БР. 295, НЕОГРАНИЧЕНА ОВЛАШЋЕЊА ПАРТИЗАНА ПРИЛИКОМ 
РЕКВИЗИЦИЈЕ ПО ОСВАЈАЊУ ВЛАСТИ, 12. НОВЕМБАР 1941.

НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД ДРАГИШЕ 
МИШОВИЋА

ШТАБ БАТАЉОНА СРЕЗА ТРНАВСКОГ
12. новембра 1941.

ПОЛОЖАЈ

ОВЛАШЋЕЊЕ

Овим се овлашћује друг Драгољуб Вукосављевић, Командир Мрсаћа, да 
може увек када се укаже потреба мобилисати потребан број кола са запрегом ради 
превоза муниције и осталих ствари за Народно-ослободилачки одред Др Драгиша 
Мишовића.

181 У току 6. новембра комунисту су, за време блокаде Чачка од четника, одржали један митинг 
на коме је веома оштро говорила испред жена Живка Савић, супруга архитекте Синише 
Савића, чланица одбора за помоћ партизанима. Тада је на митингу Живка Савић позивала 
све присутне да иду на Равну Гору и да треба “поклати све петоколонце” (ИАЧ, Фонд 
Претстојништва градске полиције у Чачку (1941-1944), К-1, Ф-1, бр. 16) 182 Оштећени део.
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Упозоравају се сви имаоци кола и возила да изађу захтевима и по потребама 
ослободилачким у сусрет, јер тиме и сами доприносе борби против окупатора.

СМРТ ФАШИЗМУ СЛОБОДА НАРОДУ
  
 М.П. Командант батаљона
  [нечитко]
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 109)

БР. 296, БОРБЕ ЧЕТНИКА И ПАРТИЗАНА, 14-16. НОВЕМБАР 1941.

14- (XI)

Једна ком.чета пошла је за Вичу. Наш први вод припуцао је на њих и разбио их.
У Гучи се врши пребацивање из Чачка јер се плаше нашег напада.
Мајор Дангић врши нападе на Ужице, Равногорци на Пожегу. Партизани 

се повлаче ка Златаре. Успут сачекане су њихове две чете, 52 су убијена – остали 
похватани и поклани.

Чета смрт има задатак да им [....]183 пут код Прилика и њиховог кретања од 
Прилика. Први бомбашки одред има задатак протеривање ком. из околине: Виче, 
Губереваца, Живице, Горачића.

Седма чета – Протић врши појединачне нападе из Каоне на Јеж., Трнаву и 
Атеницу.

Лучка чета има задатак да врши напад и штити пут према Рашкој.
Прва Трнавска има задатак да напада Гучу да би спречила удаљавање партиз. 

из Гуче да не би се удаљавали из Гуче.

15- (XI)

У 11, 30 котрашка чета примила је борбу са 50 партиз. на један и по км. од 
Котраже. Послата помоћ са пор. Страњанцем од 1[00] људи. [Пос]ле краће борбе 
парт. су побегли п[онев]ши са собом 3 мртва и 3 рањена партизана.

З[дрављ]ак ноћно бацање ракета на Гучу како би се изазвале партизан. снаге. 
Једна тројка има специјални задатак да из заседе убије лица Н.Н.

Чета Смрти на свом сектору разоружала 8 па[рт.] па их побила.
[...] војвода на челу штаба обишао је коман(дире) и посматрао операције 

према Котражи.
По извештају [кома]ндира поручник Марк[овић] разбио [...] батаљон, 20 

побијо. Том приликом [заробио] 12 аутом. оружја и већи број пушака.
У Г. Милановцу четници су разбили и разоружали партизане. Има 150 

мртвих и 200 зароб. који су стављени под преки суд на Равној гори.
У Пријевору су вођене борбе али детаљнији извештаји недостају.

16- XI

У Вичи пор. Бабић напао је једну групу партизана. Четворица су убијена а 
[7] тешко рањена. ноћас три тројке у разним правцима отишле су ради скидања 
појединих. У Ртима је један убије. у Приликама разоружано је 10 партизана.

Положај у Котражи непромењен.
Стрељана су 2 партизана.
У непосредној близини штаба стрељана су 6 партизана који су ухваћени.
У Грабу је убијен партизан Жика Димитријевић после збора који је 

[...]одржана.
Наредник Белобрк више Гуче разоружао је једну партизанску тројку.184

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1303/5)

БР. 297, ПОЗИВ НА НАРОДНИ ЗБОР У ЧАЧКУ КОГА ПОДРЖАВАЈУ 
НАРОДНА РАДИКАЛНА, ДЕМОКРАТСКА, ЗЕМЉОРАДНИЧКА И 

КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА, 18. НОВЕМБАР 1941.

СРБИ ЧАЧАНСКОГ ОКРУГА!

У светој борби коју данас води наш народ за ослобођење од мрског туђинског 
ропства, јединство свих родољубивих снага претставља битни залог победе наше 
праведне ствари. Због тога су и напори свих честитих Срба били стално управљени 
ка остварењу и учвршћењу наших редова.

Последњих дана дошло је, на жалост, до појава које угрожавају ово јединство 
и тиме доводе у питање успех наше борбе и опстанак нашег народа.

Својим подземним радом непријатељ покушава да посеје неслогу и да један 
део Срба заведе и поведе у борбу против другог дела.

Овом покушају непријатеља мора се стати на пут.
Јединство српског народа мора бити чврсто, истинско и искрено, јер је крвљу 

запечаћено у борби против окупатора. Сви они који устају против тог јединства 
самим тим стављају себе изван наших редова. Ово је општи осећај сваког нашег 
грађанина, те следејући том осећају а изражавајући вољу народа, све наше партије 
у нашем крају: Народна радикална, Демократска, Земљорадничка и Комунистичка, 
споразумеле су се за јединствену борбу против угњетача нашег народа и његових 
слугу-домаћих изрода и издајица.

Читав народ мора јединствено устати у ослободилачкој борби против 
непријатеља. У нашем ослобођеном округу, народ треба сам на бази пуне слободе 
и демократије да створи своје органе власти НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ 
ОДБОРЕ, којим би се у најпотпунијем јединству загарантовао успех борбе против 
непријатеља, да би се организовала народна власт, судство, слободна трговина и 
помогла народна привреда.

САОПШТАВАЈУЋИ ОВО НАРОДУ НАШЕГ КРАЈА, ПОЗИВАМО СВЕ 
РОДОЉУБЕ И ПРИПАДНИКЕ НАРОДНИХ СТРАНАКА НА

ВЕЛИКИ 
НАРОДНИ

ЗБОР

КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ КОД СОКОЛСКОГ ДОМА У УТОРАК 18 
НОВЕМБРА У 4 ЧАСА ПО ПОДНЕ

СРБИ РОДОЉУБИ НА ОКУП!

183 У наставку обележени оштећени делови документа. 184 Непознат аутор документа, који је без потписа и печата.
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Живело јединство и слога народа у борби за ослобођење!
живели наши моћни савезници РУСИ, ЕНГЛЕЗИ И АМЕРИКАНЦИ!

Чачак, 16 новембар 1941 год. НАРОДНА РАДИКАЛНА СТРАНКА
 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
 ЗЕМЉОРАДНИЧКА СТРАНКА
 КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-9-13, 14)

БР. 298, ПРОГЛАС СА ВЕЛИКОГ НАРОДНОГ ЗБОРА У ЧАЧКУ
КОГА СУ ПОТПИСАЛЕ НАРОДНА РАДИКАЛНА,

ДЕМОКРАТСКА, ЗЕМЉОРАДНИЧКА И КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА,
18. НОВЕМБАР 1941.

Народне странке-Народна радикална, Демократска, Земљорадничка и 
Комунистичка, преко својих претставника у нашем крају, извршујући овлашћење 
народа са великог збора у Чачку од 18 новембра 1941 године упућују следећи

АПЕЛ

НАРОДУ ОКРУГА ЧАЧАНСКОГ И ШТАБОВИМА НАРОДНО-
ОСЛОБОДИЛАЧКИХ ОДРЕДА И ЧЕТНИКА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ

 
Нечувена варварства зверског непријатеља и његових слугу нагнала су 

Српски народ на оружани устанак. Схватајући значај Устанка окупатор жели да 
поправи свој тешки положај: покушава да унесе раздор и крвопролиће у народ, да 
би извршио лакше подјармљивање и истребљење народа.

Последњи покушај да се изазове братоубилачки рат благодарећи високој 
свести нашег народа, спречен је и једнодушно осуђен као покушај најстрашнијег 
злочина. Злочина упереног не само протов животног опстанка Српског народа, 
већ и против свете ствари за коју се залажу наши велики савезници-Совјетска 
Русија, Енглеска и Америка. Зато је овај злочин утолико тежи. Права истина о 
проузроковачима покушаја овог злочинства изаћиће на видело и сигурно је да ће 
их снаћи одмазда народног суда.

Народ тражи потпуно јединство свих борбених патриотских снага: То је 
мисао која прожима сваког поштеног родољуба.

Народ тражи уједињење народних устаничких војсака, југословенских 
четника и партизана: То је потреба која се као судбоносно нужна намеће у борби 
против окупатора.

Народ је свестан војничког и историјског значаја устанка. Свестан је своје 
одговорности пред собом и пред Савезницима; пред историјом својом и пред 
историјом човечанства. Овога треба да будемо свесни и сви.

НАРОД ХОЋЕ САМ ДА ОДЛУЧУЈЕ СВОЈОМ СУДБИНОМ И ДА СЕ 
ЊЕГОВЕ ЖЕЉЕ ИЗВРШУЈУ.

Стога претставници народних странака, стојећи на принципу народног 
суверенитета, верно тумачећи осећаје народа, упућују овај апел својим 
припадницима и свима родољубивим Србима Округа чачанског.

ЗАХТЕВАЈУ:

1) Да се уједине све борбене патриотске снаге у општем устанку против 
окупатора. Ово јединство мора да буде чврсто, истинско и искрено, јер је и крвљу 
печаћено у борби против окупатора;

2) Да штабови устаничких снага одмах окрену своје одреде према 
непријатељу, и, на бази заједничке борбе и искрене сарадње, поставе темеље за 
изградњу праве народне војске, јединствене, ослободилачке и слободарске;

3) Да се на бази пуне слободе и демократије организује привремена народна 
власт (народно-ослободилачки одбори) у општини, округу и на ослобођеној 
целокупној територији, успостави Суд, омогући слободна трговина и помогне 
народна привреда.

ЖИВЕЛА СЛОГА СРПСКОГ НАРОДА!
ЖИВЕЛИ НАШИ ВЕЛИКИ САВЕЗНИЦИ!

18 новембра 1941 год. Народна Радикална странка
Чачак Демократска странка
 Земљорадничка странка
 Комунистичка партија

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 61)

БР. 299, ИЗВЕШТАЈ “БОРБЕ” ОД 20. НОВЕМБРА 1941. О РАЗБИЈАЊУ 
ЧЕТНИКА КОД ПРАЊАНА И БОМБАРДОВАЊУ ЧАЧКА ОД НЕМАЦА

ДРАЖИНОВЦИ РАЗБИЈЕНИ КОД ПРАЊАНА
Положај, 19 новембра

Прекјуче и данас вођене су борбе око Прањана с последњим четама Драже 
Михаиловића. Непријатељ је сломљен и наше смаге су заузеле Прањане. равногорци 
су се разбежали на све стране. У селу су оставили 110 лешева. Наша акција чишћења 
се наставља у правцу Брајића, последњег упоришта Драже Михаиловића.

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 118)

БОМБАРДОВАЊЕ ЧАЧКА
Чачак, 19 новембар

Данас је један стари авион типа “Бреге” надлетео над град. Пилот је на 
четири места у граду бацио по три ручне бомбе свезане канапом. Становништво 
се није држало упуттава, па је погинуло пет лица, а рањено је 12. Међу рањеним се 
налази једна мајка-избеглица са троје деце.

Упозорава се грађанство свих градова у ослобођеној Србији да строго 
води рачуна о узбунама. На први знак треба се одмах склонити. Никако се не сме 
остајати на улици и гледати у небо. Подруми су најбоља склоништа, је ту не прети 
опасност од митраљирања.

(Зборник НОР-а, I, Београд, 1949, стр. 266-267)
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БР. 300, ТЕКСТ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВРХОВНОГ ШТАБА
ПАРТИЗАНА И ЧЕТНИКА ЗАКЉУЧЕН 20. НОВЕМБРА 1941.

ТЕКСТ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ПАРТИЗАНА И ВОЈНО-ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА

рађено 20 новембра 1941 г. у Штабу народно-ослободилачког партизанског 
одреда “Доктор Драгиша Мишовић” у Чачку: Да би се обуставила братоубилачка 
борба и прекинуло проливање братске крви, и да би се све родољубиве снаге 
српског народа ујединиле и окренуле против окупатора и народних издајица, 
делегација Команде четничких одреда југословенске војске и Врховног штаба 
народно-ослободилачких партизанских одреда Југославије, споразумеле су се у 
следећем:

1. Да се обуставе сва непријатељства до 12 часова 21 XI текуће године. Све трупе 
ге су се у то време затекле могу остати где су, с тим да несме бити померања 
једних према другима. Истога дана у 16 часова састаће се делегације оба Штаба 
ради утврђивања плана и правца повлачења једних и других снага;

2. Обе стране констатују потребу упућивања свих својих снага у борбу против 
окупатора и народних издајника;

3. Обе стране се обавезују да у моменту престанка непријатељства пусте све 
заробљенике, изузев оних за које поједине стране имају података да су кривци 
сукоба или да су учинили неко злочиначко дело. О томе ће известити писмено 
другу страну;

4. Ради утврђивања узрока и криваца сукоба и злочиних дела, одредиће се 
мешовита комисија од по 3 члана од којих једно лице мора бити стручно-правно. 
Комисија почиње свој рад у понедељак 24 XI у 8 часова. Место састанка је Н. И 
једна и друга страна имају благовремено предати комисији на расположење сав 
потребан материјал. У спорним случајевима комисија ће консултовати Врховне 
штабове;

5. За расправљање кривица, установљених од мешовите комисије, образоваће се 
мешовити ратни суд од по 3 члана од којих су по два стручно-правна лица, а 
по једно војно лице. Суђење има бити јавно. Пресуда је извршна и без призива. 
Суд ће се састати на позив мешовите комисије у Чачку;

6. Лица која су добровољно прешла у току борбе, као и доцније, на другу страну, 
не сматрају се кривим и могу остати тамо где су;

7.  Од обуставе непријатељстава свака оружана група, која би на макојем сектору 
дејствовала против ма које одговарајуће стране сматраће се непријатељском, и 
као таква има се најближим заједничким снагама разоружати;

8. Сарадња у операцијама против непријатеља решаваће се споразумно и сталним 
контактом претставника Штаба;

9. Ради решавања свих осталих питања, а првенствено оних која су у вези с 
операцијама, врховни штабови ће одредити делегације, а време састанка 
одредиће се 21 XI текуће године. Делегације ће доћи на састанак с израђеним 
предлозима по појединим питањима. Овај састанак и донете одлуке биће 
допуна овог споразума.

(Зборник НОР-а, I, Београд, 1949, стр. 274-275)

БР. 301, НАРЕДБА ЛЕГАЛИЗОВАНОГ МОРАВИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА 
НАРОДУ СРЕЗА МОРАВИЧКОГ, 20. НОВЕМБАР 1941.

НАРОДУ СРЕЗА МОРАВИЧКОГ

У интересу реда, рада, правилне функције и правилности у свим слојевима 
народа овога среза,

НАРЕЂУЈЕМ

1. Да од данас престане казна сваке врсте у корену.
2. Пијанчење, препричавање разних верзија, које нису званично саопштене, 

оговарање, клеветање и интриге имају престати у корену.
3. Позива се народ да свугде и на сваком месту морално и материјално 

помаже четничку акцију. Сваки онај ко умишљено помаже деструктивну 
комунистичку акцију биће стрељан. За такве прекршаје добиће 25 батина.

За прекршаје под тачком 1 и 2 казна биће новчана или батине. Поновљени 
случајеви – концетрациони лагери и принудан рад на оправци путева.

20.XI.1941. год. М.П. КОМАНДА
Положај  МОРАВИЧКО-ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА185

  ПОРУЧНИК
  Мих. Пурић с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 83 НОБ)

БР. 302, УЛТИМАТУМ ЛЕГАЛИЗОВАНОГ ЈЕЛИЧКО-МОРАВСКО-
ЈАВОРСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА ПАРТИЗАНИМА У ГУЧИ,

22. НОВЕМБАР 1941.

ШТАБ ЈЕЛИЧКО-МОРАВСКО-ЈАВОРСКОГ ОДРЕДА
Стр. Пов. бр. 48
22. новембра 1941. год.
Положај Јелички четнички одред
 Југ. војске
 Удружење четника „Јаворац“
 Београд

БАНДИТИМА КОМУНИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
 ГУЧА

На ваше неко блебетање у акту који сте послали по неким лицима дајемо 
следећи одговор:

185 Јеличко-моравички одред под командом Милоја Мојсиловића имао је прве контакте са 
владом Милана Недића већ крајем октобра 1941. године, а легализовао се 9. новембра 
1941. године, од када над њиме команду нема пуковник Д. Михаиловић. Окупациона 
штампа је овај одред је наводила као први пример “прскања” Михаиловићеве организације 
(Г.Давидовић-М.Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја чачанских равногораца 1, 
Чачак-Краљево-Г.Милановац, 2002, стр. 340).
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Закључили смо да та банда још постоји у Гучи. Рок вам је 24 часа да исту 
напустите у противном бићете сви поклани и попаљени. Противу те банде водимо 
отворену борубу и то.

1/ Војвода Јелички звани „Свети Илија“
2/ Божа Јаворски, зв. „Јаворац“ и Војвода Јаворски
3/ Ђурђе Смедеревац, зв. „Капљица“ подвојвода
4/ Машан Ђуровић, војвода Рашки.

 
То су та четири лица који воде отворену борбу противу бандита црвене 

Москве и анти Срба.
Пређашњи напад на Гучу био је само опомена да та банда напусти Гучу. 

Добро се узмите у памет шта радите коме служите, кога пљачкате, јер ће вас све то 
скупа главе стајати.

Налазимо се у непосредној близини, тј. тамо где вам је познато, па ако сте 
толико силни сакупите целу банду у Србији и ми вас чекамо. Отворен наш план 
јесте да све бандите-комунисте без икаквог даљег коментара ставимо под нож, 
печемо и вешамо, јер нам је свега доста од стране те банде. Пазите на рок који 
вам је стављен да напустите Гучу као и цело Драгачево. Ово оволико ако и једном 
четнику или члану четничке породице, буде ма шта фалило од стране те банде 
онда улази у програм свих одреда да се све бандитске куће попале са живљем који 
се у кућама налази.
 
    Заштитиници Срба и српства

    1. Јелички Милоје Мојсиловић с.р.
    2. Јаворски Б. Јаворски с.р.
    3. подвојвода јаворски Ђуро Смедеревац с.р.
    4. Рашко-ибарски Војвода Машан Ђуровић с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 61)

БР. 303, УЛТИМАТУМ КОМУНИСТИМА ДА ПОЛОЖЕ ОРУЖЈЕ
ОД СТРАНЕ ЛЕГАЛИЗОВАНОГ ЈЕЛИЧКО-МОРАВИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ 

ОДРЕДА, НОВЕМБАР 1941.

КОМУНИСТИ

Братоубилачки рат који сте ви започели бесни свом жестином. Ми ову борбу 
нисмо желели, нити је то био наш четнички циљ. Напротив који је задатак био 
да у заједничкој борби, заједничком снагом истерамо непријатеља и ослободимо 
нашу напаћену земљу. Али то није био ваш циљ, ви сте у позадини стварали хаос, 
пљачкали и убијали радећи на штету опште ствари. Чак Вам ни то није било 
довољно, већ сте отпочели мучке нападе на четнике, чиме сте нам објавили рат. Он 
је почео и налази се у фази Вашег уништеља.

СРБИ, ви који још нисте потпуно заведени лажним комунистичким парола 
и осећањима, освестите се и повратите на прави пут док још није доцкан. Постоји 
само један излаз на који можете спасити своје животе и своје породице, а то је: 
ДА ОДМАХ НАПУСТИТЕ ТО ДРУШТВО? ПОЛОЖИТЕ ОРУЖЈЕ И ПРИЂЕТЕ К 

НАМА А МИ ЋЕМО ВАМ ОПРОСТИТИ ЗАБЛУДУ ПОКЛОНИТИ ЖИВОТЕ И 
ВРАТИТИ ВАШИМ ДОМОВИМА.

РОК ВАМ ЈЕ ЗА ОВО 48 САТИ

После овога рока нећемо имати милости ни према коме који припада тој 
организацији.

Упамтите да Вам је ово једини начин да спасете себе, своју породицу и своје 
домове.

Схватите ово као последњу опомену и не мислите да је ово само претња на 
којој треба да се заврши.

Упамтите и то да после овога рока већ отпочињемо са вашим коначним 
истребљењем.

  М.П.
 Јел.Четн.Одред  Војводе:
    Јеличко-моравички
    Мојсиловић, с.р.
    Јаворски
    Б.Јаворски, с.р.
    Подвојвода јаворски
    Ђуро Смедеревац, с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 95-НОБ)

БР. 304, УВОЂЕЊЕ ЗАКОНА КНЕЗА МИЛОША У СРЕЗУ МОРАВИЧКОМ,
23. НОВЕМБАР 1941.

НАРОДУ СРЕЗА МОРАВИЧКОГ

Да би у срезу Моравичком био ред, рад и поредак на достојној висини то 
под данашњим даном у правосуђу ступа на снагу

ЗАКОН КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА

Упозорава се народ среза Моравичког да продужи сваки свој нормална 
посао и рад.

23. XI. 1941. г. М.П. КОМАНДАНТ МОРАВИЧКОГ
Положај  ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА 
  ПОРУЧНИК
  МИХ. ПУРИЋ с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 88 – НОБ)
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БР. 305, НАРЕДБА ВОЈВОДЕ МОЈСИЛОВИЋА ЗА ПРАВИЛНИЈИ РАД И 
ОРГАНИЗАЦИЈУ, 24. НОВЕМБАР 1941.

Н А Р Е Д Б А
КОМАНДАНТА ЈЕЛИЧКО-МОРАВИЧКОГ ОДРЕДА ЗА 24. НОВЕМБАР 1941. ГОДИНЕ

I

По указаној потреби службе а да би се рад и организација спроводили што 
боље и правилније без даљег поговора:

О Д Р Е Ђ У Ј Е М

За командира 4 комбиноване чете пешадиског капетана I класе г. Царевића 
Јовицу а за командира 5 комбиноване чете до сада Чачанске и Атеничке Тодора 
Радивојевића.

Одређени командири имају одмах [окуп]ити своје чете и о томе известити 
ме усмено.

Скрећем пажњу војницима на ред и дисциплину и да се убудуће не чине 
никакви други захтеви од појединаца и препричавање јер ћу према таквим бити 
немилосрдан, сваки војник нека се узме у памет да је ово крање време када морамо 
постићи свој циљ, а томе смо већ на путу, ми смо победници и нико више а то Вам 
гарантујем као Ваш војвода.

Поједини се питају зашто седимо а не радимо какву акцију, не сваки од Вас 
треба да зна да ми не седимо већ да овим више радимо него када би крварили и 
губили своје животе без потребе, ако ми седимо не седе наша браћа која свакодневно 
извршавају моја наређења а на свакога ће доћи ред да на тај задатак иде.

Јунаци имајте пуно поверења у мене и Ваше вође, јер као што ме већ од 
раније познајете да сам увек мислио само о Вама и о Вашим породицама и да 
никада нисам погрешио барем тако ја мислим.

 М.П. КОМАНДАНТ
  Јеличко – Моравичког одреда
  М. Мојсиловић с.р.
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, 1301/1)

БР. 306, ОДУЗИМАЊЕ ШТАМПАРИЈЕ У ЧАЧКУ СЛАВКУ ПОПОВИЋУ,
5-20. НОВЕМБАР 1941.

 ШТАМПАРИЈИ СЛАВКА ПОПОВИЋА И СИНА
     ЧАЧАК

За потребе штаба врховне Команде Народно-ослободилачког партизанског 
одреда за Југославију, издајте одмах „цигл“ машину за штампање, која се покреће 
ногама. На машину издаће вам се потврда. Машина ће вам се опет натраг вратити 
или са готовим новцем исплатити. Издати и већу количину фарбе.
 

Чачак 5. новембар 1941. год. М.П. Командант
  М. Никшић

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 95)

ОВЛАШЋЕЊЕ

Овлашћује се друг партизан Томашевић Ђорђе да може узети једну машину 
за штампање из штампарије Славка Поповића из Чачка.

Именовани ће дати прописну потврду на узету машину.

11 – XI – 1941.  М.П. Командант
Чачак  Момчило Радосављевић

[М.П. – печат Штаб народноослободилачки партизански одред Др Драгиша Мишовић]

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 95)

ПОТВРДА

На једну „Хехт“ машину за прошивање књига ручну и ножну коју сам узео од 
Славка Г. Поповића и сина штампара из Чачка за потребе партизанске штампарије 
у Ужицу.

20.XI.1941. Примио
Чачак Михаило Перовић

(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 120)

БР. 307, ПОСТАВЉАЊЕ КОМЕСАРА ЗА УПРАВЉАЊЕ МАНАСТИРСКИМ 
ИМАЊИМА ПОД ИЗГОВОРОМ ЗАШТИТЕ ИСТИХ, 18-24. НОВЕМБАР 1941.

СМРТ ФАШИЗМУ СЛОБОДА НАРОДУ
КОМАНДА МЕСТА
ПАРТИЗАНА
Бр. сл.
18-XI-1941. г.
ЧАЧАК

Да се неби разносила и упропашћивала
имовина манастира „Благовештења“, „Никоља“
и „Јовања“ у циљу да се иста заштити

ПОСТАВЉА СЕ:

За КОМЕСАРА целокупних манастирских имања манастира „Благовештења“, 
„Никоља“ и „Јовања“ друг-партизан СРЂИЋ ДУШАН, шофер из села Рожаца. 
Предајом овога постављења именовани се партизан уводи у своју дужност, с тим 
да ово постављење има показати старешинама напред означених манастира и да 
исти узму на знање ово постављење, уз стављање својих потписа на овом акту.

Друг Комесар мора строго водити рачуна о целокупном манастирском 
имању, а нарочито о њиховим издацима и приходима, и о истом водити за то 
устројене књиге.

За све неправилности у вршењу своје дужности именовани је лично 
одговоран Команди Места у Чачку.
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Упућују се све власти да именованом другу-партизану не чине никакве 
сметње у вршењу његове дужности, већ у случају потребе да му се нађу у помоћи.

18. новембар 1941. год.  Помоћник команданта
Чачак М.П. Ђ. Миловановић

Примио знању, Старешина
заменик Ман. Благовештења
1. Јован Радовић монах
2. Присутни: Венијамин Бошковић јеромонах
Примио знању Старешина   Примио знању старешина
ман. Никоља     ман. Јовања
1. Алексије Антић    Екатерина монахиња
2. Јеромонах Давид
3. Монах Гаврило

ДОДАТАК ПОСТАВЉЕЊУ

У циљу заштите свих манастирских имања која се налазе у Овчарско-
Кабларској клисури као државне шуме у Овчару, проширује се ово постављење и 
на остале манастире, Овчарско-Кабларске186

 24. новембра 1941. год.,
Примио знању По нар. Команданта
Старешина цркве Св. Ваведења Н. Луковић
Стеван Мијушковић, свешт.
(ИАЧ, Архивалије НОП-а, К-1, Ф-I, рег. бр. 115)

БР. 308, ПОЗИВ ПАРТИЗАНИМА, ЊИХОВИМ ПРИСТАЛИЦАМА И СВИМ 
ГРАЂАНИМА ЧАЧКА, ДА ПРИЈАВЕ НАСИЉА УЧИЊЕНА ОД СТРАНЕ 

ЧЕТНИКА, 24. НОВЕМБАР 1941.

ПОЗИВ

Позивају се сви партизани, партизанске јединице као и сви сељаци и 
грађани који су од стране четника били изложени мучењу, насиљу, пебијању, 
прогањању, пљачки итд. у току задњих месец дана, да податке о томе доставе у 
року од два дана. Партизани својим претпостављеним а остали Командама Места и 
Народно – Ослободилачким одборима. Командири чета, Команде места и Народно 
– Ослободилачки Одбори ће прикупљени материјал најхитније доставити овом 
штабу.

НЕКА СВАКО ОВО СВЕСНО ИЗВРШИ У СВОМ СОПСТВЕНОМ 
ИНТЕРЕСУ.

Чачак, 24. новембар 1941 год. ШТАБ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ 
 ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
 “Др. ДРАГИША МИШОВИЋ”
(Зборник НОР-а, 2-2, Боград, 1949, стр. 12)

БР. 309, ПРОГЛАС ЛЕГАЛИЗОВАНОГ ЈЕЛИЧКО-МОРАВИЧКОГ 
ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА СРПСКИМ СЕЉАЦИМА ПРОТИВ КОМУНИСТА, 

НОВЕМБАР 1941.

КОМАНДА
Јеличко-моравичког одреда
Југ. војске
Положај

СРПСКИ СЕЉАЧКИ НАРОДЕ

Већ си почео добијати позиве и претње од варошке комунистичке гамади и 
по неког изрода из села, који те позивају и прете ти да предаш оружје и да ступиш 
у њихове партизанске-комунистичке редове и да се бориш против своје сељачке 
браће четника.

СЕЉАЧКИ НАРОДЕ, за питај се: ко те позива да ступиш у то ђавољо 
друштво? Позивају те крвопије и убице нашег сељачког народа. Позивају те они 
који су гори од некадашњих Турака, они који побише нашу сељачку браћу у Ариљу, 
Пожеги, Чачку и другим местима.

БРАЋО СЕЉАЦИ, ти изроди што се зову партизани – комунисти одрекли су 
се Бога, Славе и Крста, Краља и своје породице, Цркве и свега што је нама Србима 
било најсветлије и најмилије. Они хоће за свој партијско-шићарџијски рачун да 
униште сав српски народ, да српске домове попали и породице упропасте.

СЕЉАЧКИ НАРОДЕ, дижи се на оружје и брани своје светиње. У колико 
немаш оружја узимај мотку, виле, секиру, косу, будак и похитај у наше четничке 
одреде да уништиш ту мангупарију која вршља по вашим селима и која жели да 
живи на туђ рачун.

СЕЉАЧЕ, ти мораш бити господар свога дома, своје њиве и ливаде, 
своје сељачке државе за коју си крв лио и данас је лијеш и једини браниш од 
непријатеља.

Помажите сви без разлике своју браћу четнике који су устали да бране вашу 
имовину и ваше животе. Помогните да очистимо ту варошку губу која се зове 
партизани – комунисти.

КО СУ ПАРТИЗАНИ – КОМУНИСТИ?

То су пропали варошки трговци, недоучени ђаци, наш по неки клуподар 
и нерадник и по неки варошки радник, који са нама сељацима ништа заједничко 
немају. То су они људи који су после прве борбе око Краљева напустили положај и 
отишли кришом у Ивањицу, Ариље, Пожегу, Ужице, Чачак и док смо се ми борили 
са непријатељем они су нас ударили с леђа и почели убијати наше четнике из 
заседа.

Колико је била искрена њихова сарадња са нашим четницима види се из 
саслушања једног ухваћеног партизанског курира који је изјавио, после неуспелог 
напада на Краљево, када је десеткована Чета Смрти и остале јединице четничког 
одреда, следеће:

„ У ТОКУ НОЋИ ИЗМЕЂУ 14 И 15 ОКТОБРА КАДА ЈЕ ВРШЕН НАПАД 
НА КРАЉЕВО НАШ ПАРТИЗАНСКИ БАТАЉОН КОЈИ СЕ НАЛАЗИО 
ИЗМЕЂУ СЕЛА РАТИНЕ И ОБАЛЕ ИБРА, ИМАО ЈЕ ЗАДАТАК ДА ЧЕКА ДОК 186 Погледати докуменат под бројем 362.



420 421

СЕ ИЗ ВАРОШИ НЕ ЧУЈУ ПОКЛИЦИ УРА, КОЈИ ТРЕБА ДА ОЗНАЧЕ УЛАЗАК 
ЧЕТНИКА У ВАРОШ. ТАМО СМО ТРЕБАЛИ И МИ ПАРТИЗАНИ ДА СЕ 
ПРИКЉУЧИМО И СА ИСТИМ ПОВИЦИМА ДА УПАДНЕМО У КРАЉЕВО, 
МЕЂУТИМ, КАКО СЕ ОВИ ПОКЛИЦИ, ПОСЛЕ МИТРАЉЕСКЕ ПАЉБЕ НИСУ 
ЧУЛИ, ТО СМО МИ ОСТАЛИ НА СВОЈИМ МЕСТИМА. СВАКИ ОД НАС ИМАО 
ЈЕ ДОВОЉНО МУНИЦИЈЕ, А НАЈМАЊЕ 50 МЕТАКА, ДОК СМО БОМБИ 
ИМАЛИ У СКРОМНОЈ КОЛИЧИНИ.“

Ето такав су задатак имале партизанске јединице на положају код Краљева. 
Чекали су да четници окрваве праг вароши и да четници изгину, а да они славе 
победу. Овоме треба додати и то да су комунистички вођи изјављивали после ове 
катастрофе четничких одреда, да у борбу нису ступили, јер нису имали довољно 
муниције. Ето чиме се они служе.

У комунистима је све сама мангупарија, која је побегла испред народног 
суда из Хрватске, Македоније, Босне, Црне Горе, Београда и других места и збила 
се у наше ослобођене вароши да одатле са лажном агитацијом бори се против вас 
сељака.

Српски народе ступај у наше четничке одреде да браниш свој дом и своју 
породицу од те мангупарије.

С вером у Бога за Краља и Отаџбину.

 М.П. Војвода
  Јеличко-моравичког 
  четничког одреда

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 96 – НОБ)

БР. 310, ПРОГЛАС ЛЕГАЛИЗОВАНОГ МОРАВИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА 
У КОМЕ СЕ ДАЈЕ РОК КОМУНИСТИМА ДА ПРЕДАЈУ ОРУЖЈЕ

ДО 1. ДЕЦЕМБРА, 28. НОВЕМБАР 1941.

НАРОДУ СРЕЗА МОРАВИЧКОГ

Многа наша заведена и заблудела браћа, поведена у неизвеснот и безглавље 
од комунистичког безумника претрпели су под таквим вођством страшне 
часове. Многи оставише своје кости ту и тамо, слушајући и извршавајући лажи 
комунистичких безумника, којима је једини циљ и задатак да нашег неискусног 
сељака, занатлију и радника, заведу и опију с неким комунистичким идејама, а 
потом да их одмах ставе на кланицу и у борби против своје рођене браће.

Наравно, да многи, који су се дали завести од ових окорелих зликоваца и 
крволока и сами су увидели, да их ова борба не води ничему светом и узвишеном, 
већ само на угњетавање и убијање своје рођене браће, па су се и сами тргли из те 
заблуде.

Многи су ту и тамо од јаких четничких одреда сасвим разбијени и сада се 
крију по селима и шумама и туђим домовима далеко од својих породица, многе 
мајке, кћери и жене очекују своје да им се врате, али ови због бојазни од смртне 
казне не смеју да се поврате својим породицама и ако су сасвим увидели шта су од 
њих увидели и где су их водили такозвани Партизани – комунисти.

Као и увек тако и овог пута нежелећи да проливамо братску крв нити да се 
светимо овакој заблуделој браћи Командант Моравичког четничког одреда решио 

је да свима овим заблуделим и заведеним опрости све, па овим јасно ставља до 
знања свим онима који се сада крију по шумама и туђим домовима без икаквих 
последица могу повратити својим кућама и несметано наставити свој редован рад. 
Сваки који хоће да се преда мора имати бели знак око леве руке, како поједине 
четничке патроле не би на њих отвориле ватру. Оружје треба предати четничкој 
испостави у Приликама и четничком штабу у Ивањици, односно свакој четничкој 
патроли где их ова буде пронашла.

Понављам, да је сваком живот загарантован, нико не сме и неће бити 
злостављан од стране четника и моћи ће наставити своје редовне послове. Сваки 
мора положити оружје до 1. децембра 1941. године а после тога рока ко се не преда 
а буде ухваћен од четника биће одмах стрељан.

28. XI. 1941. г. М.П. КОМАНДАНТ МОРАВИЧКОГ
Положај  ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА 
  ПОРУЧНИК
  МИХ. ПУРИЋ с.р.

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 10)

БР. 311, ПРОГЛАС ЛЕГАЛИЗОВАНОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА УПУЋЕН 
НАРОДУ СРЕЗА МОРАВИЧКОГ, НОВЕМБАР 1941.

МОРАВИЧАНИ!

По оној народној, „да притиснуто јаче све на више скаче“, дошло је и овоме 
срезу до четничке акције. Најпре појединци, честити Срби Моравички верни 
Краљу, Отаџбини, Светосављу и Косову почели су да мисле и да се прикупљају а у 
циљу да спасу част и слободу свога краја. Кад су се ти појединци сакупили у групице 
и групе почео је четнички Српски покрет да расте и ево га данас примио је облик 
стихије, коју више ништа обуздати не може и пред којом мора да ишчезне све оно 
зло, трулеж и неваљалаштина, која се у предратно време накупила на здравом телу 
Српског рода и ето докле га је сила довела. Кад су најистакнутији петоколонаши 
туђински плаћеници и издајници свију светиња Српских –КОМУНИСТИ почели 
чак и у нашем – моравичком крају да вршљају, прете, убијају, пљачкају и чак 
насилно у своје петоколонашке сврхе мобилишу, дигли смо се ми – четници и 
рекосмо: „Е довде и даље нећете“. Јер ти бедници, који су нам у леђа пуцали, док 
је туђа војска упала у нашу Отаџбину, ти су служећи свакоме само не Српском 
народу, хтели да наш народ докосуре. Јер заиста им само то беше циљ.

Моравичани, зар та жгадија сакупљена из цела света а удружена са одредима 
Српским, жгадијама, која пљује на часни крст, турајући на цркве митраљезе, која 
пљачкајући Српске мајке и нејач, псује им Српску мајку, ти гадови који покушаше 
стрељањем и насиљем наметнути се нама. Зар ти и такви да нам доносу слободу?! 
Јадна би нам била слобода, кад за оно пар дана њихове власти није могао домаћин 
на њиву изаћи, а чобанин стадо истерати. ЊИМА ЈЕ ПРЕЧИ ТУРЧИН, УСТАША 
И КО БИЛО САМО АКО ЈЕ ЗАКИЋЕН ЦРВЕНОМ ЗВЕЗДОМ, А СРБИНУ, 
МОРАВИЧАНИНУ, КОЈИ ЈЕ УВЕК А ДАНАС ВИШЕ НО ИКАДА СПРЕМАН ДА 
ГИНЕ ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ – ПСУЈЕ СРПСКУ МАЈКУ.

Ето зато се ми дигосмо браћо Моравичани, зато смо ту и зато Вас позивамо све 
у свету борбу против ЦРВЕНЕ ВАШИ, која хтеде наше Српско стабло да испије 
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и у корену уништи. СВИ У ЧЕТНИКЕ, А ЗА КРАЉА, ОТАЏБИНУ И СВЕТИЊЕ 
СРПСКЕ.

С ВЕРОМ У БОГА ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ
НАПРЕД ПРОТИВУ ИЗДАЈНИКА СРПСКОГА РОДА

ПОБЕДА ЈЕ НАША!

 М.П. ЈЕЛИЧКИ ЧЕТНИЧКИ ОДРЕД
  ЈУГ. ВОЈСКЕ
  ШТАБ
(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 94-НОБ)

БР. 312, ИЗВЕШТАЈИ ПУКОВНИКА ДРАГОЉУБА МИХАИЛОВИЋА 
ПРЕДСЕДНИКУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ О ГРАЂАНСКОМ РАТУ,

5. НОВЕМБАР - 3. ДЕЦЕМБАР 1941.

Бр. 6, 5. новембар 1941, Претседнику Југословенске владе,

Веза телеграм број 11 по коме капетан Хадсон треба да се обрати свим вођама 
отпора у Србији и Црној Гори Вођа комуниста у Србији, под лажним именом 
Тито, не може се сматрати као вођа отпора. Борба комуниста против Немаца је 
привидна [.....]187 и снабдели их оружјем из фабрике у Ужицу. Напали су моје трупе 
у Ивањици, Пожеги, Ариљу, Ужицу, Ражанама, Косјерићу и другим местима. Борбу 
сам примио и верујем да ће њен исход бити у моју корист. Понављам – комунисти 
немају вође отпора према Немцима. Буду ли потпомогнути од Енглеске, ја помоћ 
одбијам. Партизани су отимали оружје од народа. Ја тим путем нисам могао ићи. 
Имају фабрику оружја у Ужицу, одакле ми нису дали ништа. Још треба да им ви 
добавите енглеско оружје, па смо готови заувек.

Бр. 35, 22. новембар 1941, Претседнику Краљевске југословенске владе, 
Лондон, 

Учинио сам све и успео да прекинем братоубилачку борбу коју је изазвала 
друга страна. У досадашњим борбама против једних и других, утрошио сам скоро 
сву муницију. Улажем највише напоре да удружим све народне снаге и изврши 
реорганизацјију за одлучну борбу против Немаца. Потребно најхитније да добијем 
оружје, муницију, зимско одело, обућу а затим и остало. Михаиловић.

Бр. 43, 30. новембар 1941, Ђенералу Симовићу.
Несретно вођени и уз то малобројни, комунисти су на својим правцима 

за цигло два дана разбијени. Непријатељ је овладао Ужицем, Пожегом и Чачком. 
У вези телеграма тридесет девет у коме сам изложио свој распоред, настављам 
четничко ратовање. Одговара стварној ситуацији [...]

Бр. 53, 2. децембар 1941, Ђенералу Симовићу,
Комуниста засад на терену нема. Због нестручног вођења били су 

разбијени јачим немачким снагама. Њихово вођство отступило према Црној Гори. 
Михаиловић.
(Драгољуб М. Михаиловић, Рат и мир ђенерала. Изабрани ратни списи, прва књига, приредили: Милан 
Весовић, Коста Николић, Бојан Б. Димитријевић, Београд, 1998,стр. 283-284)

БР. 313, ИЗВЕШТАЈ НЕДИЋЕВИХ ВОЈНИХ ЈЕДИНИЦА О СТАЊУ У ЧАЧКУ 
И ОКОЛИНИ ПО СЛАМАЊУ СЛОБОДНЕ ТЕРИТОРИЈЕ ПАРТИЗАНА,

2. ДЕЦЕМБАР 1941. 

ШТАБ
ШУМАДИЈСКОГ КОРА
О.Бр. 8
2. децембар 1941.г.
Чачак

Кратак извештај о току 
операција Шумадијског кора
доставља.-

ПРЕДСЕДНИКУ СРПСКЕ ВЛАДЕ
армијском ђенералу г. Милану Недићу

I.
У вези директиве Пов.Бр. 113 од 22. новембра 1941. год. формирани 

Шумадијски кор предузео је операције 26. новембра о.г. у сарадњи са немачком 
војском, груписан онако како је горе поменутом директивом предвиђено. Изузетак 
у овом погледу био је код четничког војводе Гордића, који уопште није хтео да 
учествује и 3. добровољачког одреда поручника г.Никића, који је учествовао по 
свом нахођењу.

Акција је предузета према диспозицији О.Бр. 1 и заповести О.Бр. од 24. 
новембра о.г. Овим наређењима углавном предвиђено је следеће:

а/ прикупљање јединица на линији: Љиг-Белановица-Доња Шаторња-
Страгари-Кнић-Краљево.

б/ У току прикупљања формирање Групе-одреда за дејство следећим 
правцима:

 - с.Трешњевица – Рудник - с.Брешће - сев. обала западне Мораве - сев. обала 
р. Ђетиње.

 - Крагујевац – Кнић – Чачак - долина р.Мораве – Витановци – Краљево - 
јуж. обала Западне Мораве и р. Ђетиње.

в/ Зором 26. новембра о.г. дејство горе наведеним правцима.
Овако предвиђени рад био је током извођења операција у извесној мери 

измењен од стране немачких војних власти о чему ће се доставити детаљан 
извештај по данима.

Резултат овако предвиђене акције у вези са одличном обавештајном службом 
био је тај:

а да је у року од 26. до закључно 29. новембром о.г. сломљен отпор 
комунистичких банди као и духовна снага комунистичке организације 
у сливу Западне Морвае, заузимањем места: Горњег Милановца, Чачка, 
Пожеге, Ужица, Ивањице, Гуче и Ариља.

б/ Народ је убеђен у моћ и јачину Српске Владе као и њене војске. Обзиром 
на то што комунисти нису готово нигде пружили неки отпор, показато је 
народу каква је вредност, јачина и организација ове Управе.
Неоспорно је, да се за овако велике резултате има првенствено захвалити 

Немачкој војсци, али не сме се заборавити признање нашим одредима, који су 
обзиром на јачину и материјалну опрему имали су додељен за рад најтежи терен, 
на коме су готово једновремено постизали резултате, који су били у сагласности са 187 Оштећен део документа.
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Немачком војском. Ово се нарочито огледало код колоне, која је упућена правцем: 
Краљево-Каона-Гуча-Чачак.

II.

По извршеном запоседању горе наведених места могло се је констатовати 
следеће стање код комуниста:

-да су ови духовно потпуно разбијени и разједињени;
-да им је велика маса отказала припадност а нарочито она коју су силом 

оружја натерали у свој табор;
-да је вера у успех и код најокорелијих комуниста поколебана;
-да не представљају више једну озбиљну организацију у смислу организоване 

војне снаге, са којом би се могло рачунати, већ да су разбијени у веће или мање 
групе које траже начина да се из садашњега стања извуку, прикупе и продуже 
рад сличан досадашњем а са последњом надом, да ће по одласку Немачких трупа 
поново узети ситуацију у своје руке.

Обзиром на горе наведено стање код комуниста, потребно је да се у овим 
крајевима установе одмах гарнизони, гарантује што јача посада и да се овима да 
што већа слобода рада на чишћењу комунистичких банди а у сарадњи са немачком 
војском.

Поред овога потребно је да се предузме добро вођена и најјача 
антикомунистичка пропаганда, користећи се при овоме још увек живе и стварне 
успомене на рад комуниста у овим крајевима.

За спровођење ових мера веома је потребно и готово од пресудног значаја 
успостављање веза свих врста.

Другим речима: веза са овим крајевима и са Владом мора апсолутно бити 
гарантована у свако доба.

III.

Стање код ширих народних слојева у овим крајевима могло би се оцртати 
овим речима: “Народ је заплашен, он је у бунилу у сну, питање је само ко ће га 
и како пробудити и шта ће народ после буђења видети”. Ово је духовно стање 
народа.

Материјално пак стање, није ни најмање завидно. Народ је досада 
пљачкан од комуниста а сада дуж комуникација није поштеђен у том погледу 
ни од Немачке војске. Зато је потребно да се хитно доставе народу у првом реду 
најпотребније животне намирнице /брашно, соли, петролеума, дувана и шећера/, 
а чиновницима новац, пошто ово у већини за време комуниста није примало 
никакве принадлежности.

Поред предложених мера за материјално опорављање народа овога 
краја најважније је и пресудно за будуће оријентисање истог, питање поступка 
са комунистима свих врста /правих, заведених и набеђених/ и питање друге 
најмногобројније групе људи овога краја т.ј. четника, који су припадали организацији 
пуковника Драже Михаиловића, пошто других организација није могло бити. 
Проценат четника припадника Драже Михаиловића велики је и креће се до 70% 
способног мушког становништва. Ово из разлога што се сваки способан грађанин 
под притиском комуниста мора да определи, изјасни и упише или у партизане или у 
четнике. јасно је да сви они који нису комунисти морали су бити четници.

Како је известан број ових четника ухваћен без оружја код својих кућа и 
задржат од стране немачких власти у логорима како се досада са овима слично 

поступа као и са комунистима ови су заплашени, и постоји велика бојазан, и то 
за најкраће време да баш ови људи национално потпуно исправни, који су први 
отпочели борбу против комуниста у овим крајевима оду у шуму да би се спасли 
од прогоњења /Немачких војних власти/. Зато је најхитније потребно донети 
решење у сагласности са Немачким властима, ко се има сматрати заробљеником из 
четничких организација Драже Михаиловића.

Мишљење је пак овог штаба, да се заробљеницима могу сматрати само они 
четници Драже Михаиловића који су у одговарајућој униформи под оружјем били 
у борби противу Немачке војске. Сва остала лица морају бити одмах ослобођена, 
јер је то целокупно остало мушко становништво овога краја.

IV.

Како би се продужило чишћење околине ових крајева од остатака 
комунистичких банди а и да би се народу улио дух и поверење у нашу Владу и 
војску, учинио сам следећу дислокацију јединица Шумадијског кора:

а./ У КРАЉЕВУ: 7 добровољ.одред и IX одред Срп. ор. силе;
б./ У ЧАЧКУ: 5 Срп. добровољ. одред;
в./ У ПОЖЕЗИ: 3 Срп. добровољ. одред;
г./ У УЖИЦАМА: 10 Срп. добровољ. одред и II. оруж. одред;
д./ У ГОР. МИЛАНОВЦУ и околини: Група мајора г. Калабића без 7 Срп. 

добровољ. одреда и IX. оружаног одреда;
ђ./ У ИВАЊИЦИ, АРИЉУ, КАОНИ И ГУЧИ: четнички одред војводе 

Мојсиловића;
е./ У ДОЛИНИ РЕКЕ ГРУЖЕ: Београдски и Рековачки четници;
ж./ У ТРСТЕНИКУ: четници војводе Гордића.

У циљу обједињавања команде у долини Западне Мораве и код јединица 
јужно од ове /под а, б, в, г, д, ђ, е/поставио сам за команданта мајора г. Матића 
Момчила, до сада команданта Ђеличке групе одреда, што молим да се накнадно 
одобри. Привремено место штаба је УЖИЦЕ а доцније биће Чачак.

До сада нејасна ситуација у погледу држања националних четника у 
планинама јужно од обале р.Западне Мораве, а између Краљева и Ужица углавом 
је објашњена. Постоји више група противкомунистичких бораца четника. Сви 
слушају вођу Мојсиловића, вазд. наредника који ужива апсолутан ауторитет својих 
потчињених међу којима се налазе и виши официри.

Мојсиловић је изјавио, једном команданту колоне мајору г. Матићу с којим 
је био у додиру и са којим је у борби сарађивао, да је готов да примио наређења 
Српске Владе, али изгледа не без резерве. После састанка са Мојсиловићем налази 
се и војвода Јаворски. Одред је Мојсиловића распоређен на напред изнети начин, 
јачина његова износи око 1200 људи.

По овлашћењу Немачке војске дато ми је право за успостављање наших 
власти, што је у свима доступним местима у току.

Коначно сматрам за дужност да нагласим да је Немачка команда показала 
пуно разумевања за акцију наших јединица и да им је у свему излазила у сусрет.

 КОМАНДАНТ, ПУКОВНИК
 [нечитко] 
(ИАЧ, Недићева архива, АВИИ-преписи, К-1, бр. 143).
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БР. 314, НЕСПОРАЗУМИ ДРАГУТИНА БУЛИЋА И КОСТЕ МУШИЦКОГ,
4. ДЕЦЕМБАР 1941.

Главном Тајнику Народног Покрета “ Збор “

Ствари које се дешавају нагоне ме да Вам се обратим, да их изнесем ради 
разматрања и доношења одлуке по истим.

Ово чиним као члан “Збора“, сматрајући да све ово може бити од пресудног 
и судбоносног значаја како за овај несрећни и напаћени народ почев од Краљева па 
све до Дрине, тако и за “Збор“ и наше напаћене другове који су преживели страшни 
и крвави бољшевички терор у овим крајевима. Ово чиним пре него што напустим 
овај крај и дефинитивно свој положај како у организацији у којој сам одано делао 
тако и у добровољачком одреду.

Нисам у могућности да пређем ћутке преко свега и онога што се је радило 
и урадило, и што би приказало јасну слику онога што није у складу са мојим 
зборашким схватањима.

Пре него што је постала формација добровољачких одреда, био сам један 
од твораца истог, а наша организација дала је одредима готово највећи број 
идеолошких бораца, од којих су до данас неколико наших најбољих другова дали 
своје животе за идеју и добро свог народа.- Свима друговима у вођству добро је 
познат рад наше организације а и мој, као и мој труд и муке да дођем до једног 
организованог добровољачког одреда. Несебично делање моје у нашем покрету 
да се видети и по томе, што нисам никада водио рачуна о интересима и жртвама 
породичним, што је одлика и осталих другова, а то је најбољи доказ за оне збораше 
који су наступили у “Збор“ и одреде јуче и то са високим функцијама, онда, када 
је прошао комунистички пораз, док су пре тога седели безбрижно са својом 
породицом у кожним фотељама, поред топле пећи, пуних стомака, спремајући 
своје њежне прсте за клавирске дирке. После оваквог рада, долази страховито 
разочарење, а узрок свему томе је Господин пуковник Мушицки, и његове колеге 
активни официри, који се данас појављују у свиленим рукавицама и чудним 
схватањем које се ниучему не разликује од старог југословенског официрског 
духа. 

После онога што сам видео, преживео и констатовао од Краљева до Чачка, 
императивно ми се намеће питање докле ово све води?

Да је моје разочарење оправдано, моја сумња на свом месту и мој страх, ево 
доказа и разлога:

1)Дошавши у Краљево Г. пуковник Мушицки, не налази за потребно да ме 
позове да дођем к њему и да му реферишем о ситуацији, већ га ја, чувши да је 
стигао проналазим његовим штабским официрима у хотелу, и када сам се појавио 
у локалу ради важног и хитног посла са којим сам га пре био упознао, Господин је 
устао и на један врло незгодан и тако груб начин дао ми је знак да му не прилазим и 
да изађем напоље пре него што сам и ушао, мислећи да се пред њим не налази нико 
други него неки посилни пор[...] Југословенске војске. Истина, ја сам изашао. Када 
је затим изишао један од његових штабских официра и рекао ми: “Причекајте сад 
ће Господин изаћи”, одговорио сам му: “ако Господину требам нека дође у штаб и 
нека зна да ја могу бити већи господин од њега по свему.”

2)Послао је као неког свог специјалног изасланика у наш одред (г. мајора 
Матића), изразивши кроз ово неко неповерење. Овај његов изасланик утицао 
је често пута на терену (као у Гучи) постављајући људе за шефове управних 
надлештава, који овог позива нису дорасли.

3)Ја сам од Вас добио специјални задатак у сарадњи са Немцима, док ме је он 
и ту спречио упутивши ме на терен преко Драгачева, а он узевши у овом сектору 
акцију у своје руке долази до ових резултата:

а) поставља за претседника општине у Чачку човека чији су синови 
комунисти. Један од њих је вршио и терор над мојима, претрес стана, одношење 
ствари, члана преког комун. суда који је осудио на смрт другове: Средоја 
Митровића, Љубишу Карића, Ђелкапића и жену његову, Милисава Ђуракића и 
Милисава Никића.

б) да за начелника среског постави човека који је неборбеним ставом, и 
напуштањем дужности начелника у Прељини, допринео да буде убијен друг Душан 
Пауновић и 9 немачких војника; човека који се је у то време својевољно повукао 
са своје дужности; човека како он вели: “великог антикомунисту“ а становника 
комунистичке државе у којој ни њему ни његовој породици није фалила ни длака 
с главе, што је мало чудно али истина; човека за кога он тврди да је Збораш, а овај 
се у присуству његовом, Марисављевом и мом одриче “Збора” и вели: “не ја нисам 
Збораш”.

в) да је исти господин Мушицки, у присуству г. начелника (у кога он 
има пуно поверење, јер вели: “то је мој рођак”) и друга Марисава, када сам му 
предложио лица за управни апарат, узео листу и од свих издвојио само друга Перу 
Јокановића, рекавши другу Марисаву: “провери друже Марисаве које и какав је 
овај човек”, а када сам ја додао: ја гарантујем за тог човека, одговорио ми је: “ја 
вас не питам, нити сте ви надлежни и компететни да дајете свој суд и мишљење за 
лица”, а то значи: једним бескруполозним гестом Господин Мушицки, Зборашки 
скоројевић, салонски господин, са неким, мени непознатим правом баца под ноге 
сав мој досадашњи рад у “Збору”, а кроз то и рад наше организације преко чега ја 
нисам у стању да пређем.

г) што је Господин Мушицки, на један врло незгодан начин, у присуству 
својих штабаца, рекао ми: “знате сви желе да ви будете удаљени од сваке акције 
у овом месту јер сте без ауторитета”. На моје питање: која лица имају овакво 
мишљење о мени, ређао ми је једног по једног, пор[....], политичког кортеша, 
партијског шпекуланту и профиташа. А, кад сам му упутио питање, да ли он 
познаје ове људе, одговорио ми је: “то су национални и честити људи, а и збораши”, 
одговорио сам “онда ја у истини нисам збораш”.

г) што је својевољно поништио одлуку којом је моја мукотворина X добро-
вољачки одред упућен за Ужице а није остао у Чачку. Када сам му скренуо пажњу 
да ствари на погрешној основи изводи, а не у складу са донетим одлукама у Збору, 
одговорио ми је иронично: “те одлуке припадају историји, прошлости” и.т.д.

Ради се уопште неправилно, тако да су и Немци оваквим радом незадовољни. 
Ово ми је са њихове стране саопштено.

Уз то додајем и ово: да немачко вођство у Чачку, тражи искључиво моју 
сарадњу у овим крајевима, а ја пак нисам у стању ово да прихватим јер сам: 
“незгодна и неподесна личност”, а народ страда ли, страда, а господин Мушицки са 
својим штабом све ово посматра без успешне акције у Краљеву и Чачку.

Чачак      Секретар орг. подручја
4-XII-1941 год.     свеш. Драг.Булић, проф.

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.59.



428 429

БР. 315, ПОЛОЖАЈ ЗБОРАША У ЧАЧКУ, 7. ДЕЦЕМБАР 1941.

Тајнику “Збора”
  Б е о г р а д

Тежак положај Чачка, збораша и правих националиста у њему, нагони нас 
да тражимо од “Збора” помоћ и интервенцију: или се прилике у Чачку морају 
изменити или Збораши побећи из Чачка.

Јер тамо, комунисти и њихови помоћници уместо да буду осуђени и 
онемогућени да и даље раде, они суде и продужавају акцију.

Јер на власт нису дошли они који су данас једино способни и неопходни: 
честити људи и бескомпромисни противници комунизма.

Пуковник Мушицки узео је у своје руке успостављење власти у Чачку, 
дакле човек који никада у том граду није ни био, нити прилике у њему познаје. И 
наравно учинио је фаталне грешке. Наши другови, који су се годинама херојски 
борили против комунизма и свега зла у нашем народу, који познају сваког човека 
у главу, не само да нису консултовани, већ је покушано да се удаље из Чачка, “јер 
тако захтевају прави националисти и сви збораши”!!!, како је то рекао пуковник 
Мушицки.

На место претседника општине дошао је човек чији је син ортодоксни 
комуниста, а он сам политички неисправан, а његова радња и кућа биле просторије 
у којима се тровала омладина.

Постављајући среског начелника, пук. Мушицки се руководио сродничким 
разлозима. На то место дошао је стари режимски човек, начелник Комаревић, коме 
се за време комунистичке владе није ништа фалило, мада је цело време био [у] 
крају где су они владали.

Тражимо: да се пук. Мушицки повуче из Чачка, где му место и није и да се 
поново именују људи на место среског начелника и претседника општине, који су 
неопходни данас као насушни хлеб. Без Булића и осталих збораша, то не треба 
радити; Булићу треба дати највећу функцију.

Ако се горње не учини и ако се и даље буду стрељали невини људи, како 
се то сасвим природно дешава у Чачку, а комунисти неугушивани, ми Збораши 
морамо бежати из Чачка.

7.XII.1941. год. Омладинска организација 
Збора Чачак

Главном тајнику “Збора”

Доставља се предњи предмет, који је забуном доспео у врх. старешинство 
омладине

Београд, 12-I-1942 За секретара
 Св. Рађеновић 

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.60)

БР. 316, ЛЕТАК ЛЕГАЛИЗОВАНОГ ЈЕЛИЧКО-МОРАВИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ 
ОДРЕДА УПУЋЕН НАРОДУ ПРОТИВ КОМУНИСТА, ДЕЦЕМБАР 1941.

СРБИ

У својој заиста бурној и много трагичној историји наш народ је пролазио 
кроз тешка искушења. Али његово поверење у властиту снагу [и] његов борбени 
дух нису клонули ни у најтежим тренуцима. И у доба најтежег робовања високо 
и пркосно држана је застава слободе, коју су носили смелији појединци, чете, а 
за њима и цео народ. Из редова тих људи ницали су по потреби и народне вође и 
државници. Из редова тих људи никао је и родоначелник династије Карађорђевића 
бесмртни Карађорђе.

После априлске катастрофе четници су баш на територији старе немањићске 
државе развили стару, чисту и светлу заставу слободе и почели свој рад на буђењу 
народног духа.

Али тада су се појавили и партизани – комунисти. Иако партијски људи они 
су у почетку добро крили своје себичне интересе и претварали се да им је пред 
очима за сада само један циљ, то је ослобођење српског народа од непријатеља. 
Тако су успели да обману не само многе појединце него и вођство четника које је 
пристало да сарађује са њима. Но чим је ослобођен један део српске територије, 
показало се да су вођи партизана – комуниста, остали и даље оно што су били: 
издајници и НАЈЗАКЛЕТИЈИ НЕПРИЈАТЕЉИ СРПСТВА. Борбу против 
непријатеља ОНИ СУ ОСТАВИЛИ САМО ЧЕТНИЦИМА, А ОНИ СУ ГЛЕДАЛИ 
ДА СЕ ДОКОПАЈУ ВЛАСТИ ДА БИ МОГЛИ ИЗА ЛЕЂА ПЉАЧКАТИ, СИЛОВАТИ, 
УБИЈАТИ И МАЛТРЕТИРАТИ ЧЕТНИКЕ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ, УНОСИТИ 
ХАОС И НЕРЕД ГДЕ ГОД ДОЂУ. Тако се показало да њихова правда о којој су 
толико декламовали јесте највећа неправда, да њихова слобода за коју су требали 
да се боре јесте НАЈЦРЊЕ РОПСТВО ЗА СВЕ ОНЕ КОЈИ НИСУ КОМУНИСТИ, 
А ТО ЈЕ ЦЕО СРПСКИ НАРОД, да њихове једнакост значи пуно господарство 
комуниста над добром нације и појединаца, да њихово причање о благостању значи 
само благостање комунистичких вођа на рачун целог народа. Њихова љубав према 
народу најбоље се показала на згариштима наших села и хиљадама побијених. 
Њихова је жеља, како сами кажу, ДА ЈЕ ДОСТА АКО У СРБИЈИ ОСТАНЕ 200.000 
ЉУДИ, наравно САМО КОМУНИСТА. Значи главе свију нас претстављају само 
купус за комунистичку кацу.

СРПСКИ НАРОДЕ

Смеш ли допустити да такви безумници, који већ данас сарађују са 
Арнаутима и турцима, као и са усташама, загосподаре над тобом. Да ли смеш 
допустити да људи без вере, без Бога, без осећања правде, без љубави за српство и 
за човека уопште управљају твојом судбином. Да ли смеш данас остати скрштених 
руку, када се ти људи спремају да те предаду у милост и немилост Арнаутима, 
Турцима, хрватским шовинистима и Немцима, и да те коначно упропасте.

Ако то не желиш и нећеш, ступај што пре у четничке редове и бори се до 
последње капи крви против свог најљућег непријатеља. Не варај се комунисти 
нису Срби: они се одричу сваке нације. Они нису наша браћа: то су Потурице, а 
Потурица је гора од Турчина.

Запамтите: истреба комуниста значи ослобођење нашег народног тела од 
љуте рак ране. Зато, с вером у Бога ступимо у ову борбу, коју ми нисмо хтели и коју 
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су комунисти сами започели. Јелички четнички одред, под вођством свог народног 
вође, Шумадинца, војводе Мила Мојсиловића продужава борбу против ове гамади 
која жели да уништи српство. Борба против њих водиће се до њиховог коначног 
истребљења. То је заклетва Војводина и свих његових четника.

С вером у Бога за КРАЉА И ОТАЏБИНУ

Команда Јеличко-моравичких четничких
одреда

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 1301/6)

БР. 317, НАРЕДБА ЛЕГАЛИЗОВАНИХ ЧЕТНИКА ДА ВЛАСТ САМО МОГУ 
ОНИ ПОСТАВЉАТИ, 11. ДЕЦЕМБАР 1941.

НАРЕДБА Бр. 155

ВОЈВОДЕ ЈЕЛИЧКО-МОРАВИЧКО-ЈАВОРСКО-АРЉИСКО-ПОЖЕШКОГ-
ЖИЧКОГ И ТРНАВСКОГ за 11. децембар 1941. године.

I
Пошто сам од стране председника Владе и Главно-командујућег Немачких 

власти добио сектро командовања односно чишћење од комуниста у истим 
секторима имам завести ред и поставити власт са својом браћом војводом Јаворцем 
и Ђуром Смедеревцем и то у срезовима: Трнавском, Драгачевском, Ариљском, 
Моравичком, Пожешком и Жичком, а с обзиром на све предње ипак су се поједини 
личности четничке мешале у команду нашу а да се ово у будуће не би десило

НАРЕЂУЈЕМО:

Да се у погледу постављања власти неможе нико мешати већ само ми доле 
потписати а свако друго лице биће на лицу места стрељана без икаквог даљег суда. 
Они који су већ постављени од стране наше на власт имају вршити своју дужност 
савесно а ко буде одступијо и најмање чека га смрт и ништа више.

Све власти које се сада моментално налазе као постављене имају вршити и 
даље дужност до наше личне контроле и новог постављења.

Сазнали смо да се у појединим срезовима врше пљачке и насиља а то све на 
рачун наше организације, нека се добро узму у памет сви они који ово врше да ће 
своја недела својим главама платити.

Све чете које се налазе по својим селима односно местима имају остати на 
чишћењу комуниста по својим селима и околини а по плану и програму који смо 
им већ издали, снадбевање има да буде као и до сада.

Штаб у Лиси има остати на својој дужности комплетан до даљег наређења и 
вршити своју дужност и даље. Транспорт који је приспео у Каону има продужити 
одмах за Венац у Штаб и целокупан има се предати Начелнику Штаба по 
спроводници а овој ће ми реферисати о пријему.

Поручник Пурић и капетан Петровић из Ивањице имају нам се јавити на дан 
18 овог месеца а због прављења нереда по Ивањици. За неизвршење овог наређења 
сматраће се као одметници и подстрекачи за неред и издаћемо потернцие за напред 
именоване а потом судити им на лицу места.

Командант Лишанског батаљона строго ће водити рачуна о безбедности 
пролаза преко Венца, а исто тако шеф обавештајне службе по моме доласку 

реферисаће ми о целокупном његовом раду који је радио за време моје 
одсутности.

II

Пошто је се благајник овог одреда капетан Томо Протић изгубио из одреда 
са мањом сумом новца без да је се јавио овим војводама то истог проглашавамо за 
издајника и бегунца и ко именованог пронађе или прокаже добиће награду, а од 
данас издате су потере за њим.

III

Начелници срезова: Ариљског, Драгачевског, Моравичког, Жичког, Пожешког 
и Трнавског поставиће одмах све власти по селима које ће функционисати као 
редовне а о постављењу молим да нас списачно известе.

IV

Све основне школе имају прорадити а учитељи који су четници а тако 
исто и учитељице имају продужити свој редовни посао а о чему ће водити рачуна 
начелници срезова и надзорници школа а у недостатку учитеља учинити предлог 
нама да се исти доделе.

Уколико не достаје исхране за становништво поменутих срезова добиће се 
у најскорије време као све друге потребне артикле, а за дрва обратити се лично 
преко штаба ове команде за огрев ових установа.

За неизвршење ове наредбе биће одговорни сви надлежни фактори према 
којима ћемо применити преки суд.

V

 По потреби за чланове преког суда одређујемо
1. Једног од потписатих
2. П.пуковника Милисава Бојовића
3. Пре. Кукачевића
4. Средоја Бркића
5. Станојла Плазинића

Седиште преког суда биће у Ивањици и исти ће [се саста]јати сваке недеље 
у 8 сати у среској сали у Ивањици.

Достављено: М.П. Војводе:
Свима начелницима срезова  1. Мојсиловић с.р.
и командантима места као и  2. Јаворски с.р.
осталим старешинама  3. Смедеревац с.р
овог одреда

Да је препис веран своме оригиналу тврди и оверава
Начелник

Јеличко-Моравичког четничког
одреда

Мил. Р. Милутиновић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, б.б.)
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БР. 318, СЛУЧАЈ ВОЈКА ЧВРКИЋА, 13. ДЕЦЕМБАР 1941.

Главном Тајнику Народног Покрета “Збор”
  Београд

Како смо сазнали у Београду је нечијом денунцијацијом ухапшен бивши 
министар Војко Чвркић, под сумњом да је комуниста или филоком.

Ако је именовани ради овога ухапшен а не ради нечег другог, наша 
организација поводом овога улаже свој протест, и моли Вас да одмах са своје 
стране учините на надлежном месту, све што је потребно да се именовани пусти на 
слободу. Да Г. Војко Чвркић, није ни комуниста ни филокомуниста, ево доказа:

1. Јула месеца, т.ј. одма у почетку непријатељстава између Немачке и 
Совјетије, именовани је заједно са потписатим, организирао оружани одред за 
Пријевор и Рожце од 50 људи188, који су били легализовани код Немачке команде у 
Чачку. Рад ове групе био је изванредан. Осим овога Г. Чвркић је потписатом, давао 
такве драгоцене податке о кретању ком. банди, а ове податке добијао је од својих 
људи, са којим податцима Немачке власти у Чачку и потерно одељење жандарма, 
успели су да униште леп број комуниста и њихових помагача.

2. Г. Чвркић, је свуда јавно нападао комунизам и најжучније осуђивао рад 
плаћеника интернационале и Лондона, што је допринело да га комунисти осуде на 
смрт и уцене са сто хиљада динара.

3. Комунисти да би се осветили Г. Чвркићу, доставили су анониман акт 
Фелд-команди Ужичкој, у августу месецу, да је Чвркићева кућа комунистичко 
склониште, да би му направили пакост, коју су и постигли, учинивши да му 
Немци у овој забуни упале кућу и униште зграде. Када је потписати после овога 
интервенисао и приказао ствар, увидело се је докле иде комунистичка пакост.

После свега наведеног и ненаведеног, да се видети, да ли овај човек заслужује 
да лежи у затвору и да буде гањан. Ако и ово може да буде, онда сам и ја комуниста, 
и онда и нас као такве треба одмах све похапсити.

Молите се, да одмах поступите и свршите предмет Начелника из Краљева, 
јер овај заслужује сваку потпору /члан је збора/.

Доставља Вам се предмет радне службе из Краљева, с молбом да учините све 
са своје стране да се исти позитивно и што пре сврши.

У вези рада наше организације у Краљеву, из пуно разлога, умољавате се 
да одмах поставите за старешину орг. подручја, за срез Жички и Трстенички Воју 
Јеремића, чин.жељ.станице у Краљеву, са овлашћењем, да може све учинити, да 
тамошња организација може започети и отпочети једном нормалан рад. Ово 
учинити што пре.

Истовремено Вас молим, да што пре издејствујете акт о постављењу 
Драгољуба Поповића, за среског начелника у Прељини. Г. Министар Аћимовић је 
потписатом обећао да ће ово питање одмах и позитивно решити.

Предње Вам се доставља с молбом на хитан поступак.

Са вером у Бога напред до победе.

Чачак В.Д.
13.XII.1941.г. старешина орган.подручја Н.П. 
“Збор” свешт. Драг. Булић, професор

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.61)

БР. 319, УПИС У ЧЛАНСТВО “ЗБОР”-А ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОМУНИСТА,
24. ДЕЦЕМБАР 1941.

 Главно тајништво     Београд, 24 децембра
 1941. године
 Народног покрета
       “ЗБОР”
  Пов.бр. 796
 24-XII- 1941.г.

Драги друже,

Код нас је био Момчило Радуловић, трг. из Чачка, који моли да га примимо 
у чланство, јер би желео да узме активног учешћа у борби против комуниста, чију 
је разорну акцију упознао за време републиковања у Чачку. Приправан је, каже, да 
ту акцију помогне и материјално.

Даље, из разговора с њиме наслућује се да нам раније није био пријатељ и да 
је с тобом имао неки сукоб због неплаћене кирије за просторије.

Ми смо га упутили да се обрати на тебе, али се он боји да с тобом разговара, 
и ако сте вели – неки даљни рођаци, јер си, како каже – плах човек.

Како је упис нових чланова начелно обустављен, а ипак треба окупљати 
све људе расположене за борбу против комуниста, то би се могао и овај случај 
искористити, ако не налазиш да има оправданих разлога да се с тим човеком не 
ступа у додир.

С другарским поздравом,
 Главни тајник
 М. Мојић
Другу
Драг. Булићу,
професору,

Ч А Ч А К

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.63)
188 Потврда за ову тврдњу Булића, не постоји ни у документима као ни у сећањима 

савременика.
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БР. 320, ЛЕТАК ЛЕГАЛИЗОВАНИХ ЧЕТНИЧКИХ ВОЈВОДА УПУЋЕН 
НАРОДУ ТРНАВСКОГ, ДРАГАЧЕВСКОГ, МОРАВИЧКОГ, ЈАВОРСКОГ, 

ПОЖЕШКОГ И АРИЉСКОГ СРЕЗА, ДЕЦЕМБАР 1941

СРПСКИ НАРОДЕ:

СРЕЗА ТРНАВСКОГ, ДРАГАЧЕВСКОГ, МОРАВИЧКОГ, ЈАВОРСКОГ, 
ПОЖЕШКОГ И АРИЉСКОГ

Једини спасиоци ваши то су чувена браћа војводе МОЈСИЛОВИЋ (Свети 
Илија), ЈАВОРСКИ И ЂУРА СМЕДЕРЕВАЦ, који су у најкритичнијим моментима 
спасли Ваше главе, домове, жене и децу, а који Вас сада позивају да банде комуниста 
проказујете и исте не скривате а сваки онај који буде ово урадио биће убијен и цела 
породица биће му уништена и кућа запаљена.

Сваком је јасно шта су те банде направиле и о томе не треба прави Србин да 
говори, већ само да нас потпомогне на чишћењу бандита комуниста.

Не убијајте браћо немачке војнике јер сте убили за

1 немачког војника 100 Срба
и опет тиме нисте ништа урадили.

Ваша браћа Св. Илија, Јаворац и Смедеревац воде Вас правим путем а зато 
сте се и уверили а у нас немојте сумњати.

Сваки онај који буде прикрио комунисту или његово оружје као и оружје 
уопште биће заклан.

Ово не сматрајте шалом већ узмите као озбиљно, а Вама је познат наш 
страшни суд који је наступио после више наших опомена.

Позивамо Вас да јуначки ступите у борбу против ових бандита који ће у 
најкраћем року платити за своја недела.
 БРАЋА ВОЈВОДЕ

 МИЛ. МОЈСИЛОВИЋ (пилот)
 БОЖ. ЋОСИЋ (Јаворски)
 и ЂУРА СМЕДЕРЕВАЦ

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, б.б.)

БР. 321, ОБРАЋАЊЕ ВОЈВОДЕ МОЈСИЛОВИЋА НЕМАЧКИМ ВЛАСТИМА 
ЗА ПРЕВОЗ ЗАРОБЉЕНИХ КОМУНИСТА, ДЕЦЕМБАР 1941

К-ту Немачке оружане силе:

Молим пошаљите 2 камиона за превоз заробљених комуниста које треба 
одмах спровести без икаквог односно даљег проверавања.

 М.П. Војвода
  Јеличко – Моравички
  Мил. Мојсиловић

(ИАЧ, Архивалије четничког покрета ДМ, К-1, бр. 628)

БР. 322, ЗАПИСНИК СА ПОЛИЦИЈСКОГ САСЛУШАЊА
СТАНИСЛАВЕ ТЕРЗИЋ У ЧАЧКУ, 26. ДЕЦЕМБАР 1941.

Рађено у Претстојништву градске полиције
 у Чачку 26. децембра 1941. год.

ЗАПИСНИК

Приведена Терић Станислава, свршени матурант из Чачка, улица Краља 
Милана бр. 6, стара 18 година, вере православне, није осуђивана па упитана о 
потребном изјави:

Када су Немци изашли из Чачка а партизани и четници васпоставили своју 
власт путем добоша и летака позивано је грађанство да се определи и упише, било 
у партизане, било у четнике.

Како су већина мојих школских другарица тада биле већ уписане у партизане 
то сам и ја изабрала тај правац и уписала се у партизане. Одмах после уписа, пошто 
сам волела позив лекара, додељена сам болници у Чачку. У болници сам остала све 
до њене сеобе у Г. Горевницу када сам престала радити у болници.

Мада сам се у партизане уписала својевољно, ипак могу то да кажем, да је 
за ту идеју и тај покрет, највећи утицај имала на мене Надежда Јанковић студент 
медицине из Чачка која се из Чачка повукла са партизанима. Поред ње утицали 
су на мене и многе моје другарице, односно не утицале, него као што сам раније 
рекла кад сам видела да су оне у партизанима и то су: Милинковић Аница и Роса 
Алексић које су самном радиле у болници о осталим другарицама не могу да се 
сетим имена.

Пропаганду у корист партизана нисам вршила, сем ако се не сматра и то 
пропаганда што сам ја предано радила у болници.

Ништа више немам да кажем а моја изјава је тачна и верна мојим речима у 
записнику што својим потписом тврдим.

Вођа женског покрета [дописано руком]
  Писмена

Терзић Станислава189

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-9-15)

БР. 323, ПИСМО ПОРОДИЦИ ПАРТИЗАНА ДРАГАНА БОЈОВИЋА, 
ОСУЂЕНОГ НА СМРТ СТРЕЉАЊЕМ, 26. ДЕЦЕМБАР 1941.

26-Децембра 1941. год.
Чачак

Милуника!
Када будеш читала ове редове мене више неће бити међу живима. Шта ћеш 

можда је та судбина тако хтела а можда су људи тако направили а то је вероватније. 
Није ми жао што умирем јер знам да сам радио за добро човечанства, јер сам био 
поштен кроз цео живот и као такав умирем; немој тужити и кукати већ уложи све 
силе и напоре да Млађена спасете јер он није ништа крив, нек бар он остане. А са 
моје стране ако се пусти савет му је да се добро чува и нека је код куће.

До победе јер ће она заиста доћи.
189 Станислава Цала Терзић (1923-1943), рођена у Дучаловићима, живела у Чачку: члан среског 

комитета СКОЈ-а и секретар Месног комитета СКОЈ-а за Чачак; више пута је хапшена; 
заклана је од четника у Г.Горевници 11. новембра 1943. године (Чачански крај у НОБ. Пали 
борци и жртве, Чачак, 1977, стр. 392). 
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Немојте правити никакве глупости око подушја јет то нема ко и да уради; 
види обиђи маторог па сад шта ћеш му тако му је осуђено да живи. Можда он ни 
сам томе није крив; ја знам да ће да га сви искоришћавају али нека то раде неће се 
аснити од тога. Поздрави све наше Миломира /Милоша/, Радојку, и све остале моје 
пријатеље а непријатеље сажаљевам зато што су бедни.

Много те воли брат

26- XII-1941. год.

Тата!
Пишем ти неколико часова пред смрт, шта ћеш тако је морало бити. Види те 

Млађа по сваку цену пустите ако то не учините, већ се и он стреља. Имање које ти 
имаш уради по својој вољи. Али једно ти саветујем да га оставиш Здравковој деци 
Мици и Миљци јер већих пријатеља нећеш имати од њих а они су сада то доказали; 
они ће те опрати, окрпити, умијесити итд. То је мој савет, а ти како хоћеш и ово ти 
пишем при чистој свести.

Љуби ти руку син Драган.190

(НМЧ, Збирка микрофилмова, III-12-21,22)

БР. 324, ИЗВЕШТАЈ И КРАТКЕ БИОГРАФИЈЕ УБИЈЕНИХ ЧЛАНОВА ЗБОРА 
ОД СТРАНЕ КОМУНИСТА, ДЕЦЕМБАР 1941.

[...........................] “Збора”
Београд

Др[..]191 [.....]
[Према] [...]ном тражењу Др[уга] [председ]ника, достављају Вам се кратке 

биографије наших поубијаних другова и сарадника, који изгубише своје животе 
од комуниста-партизана, ради среће свога народа и своје идеалне националне 
свести.

Њихова имена су следећа:

1. Радован Ђелкапић192, земљ. из Горичана, срез Трнавски,
2. Милисав Никић193, претсед. Општ. Пријеворске, срез Љубићски
3. Мил[.....] Николић194, деловођа Општ. Паковраћске, срез Љубићски
4. Све[...]к Поповић195, земљорад.
5. Ми [....] [...]рић, земљорад.
6. Мил[...] Николић, жандарм
7. Миодраг Перишић, земљорад.
8. Драгомир Ковачевић, [....]ељ.
9. Михаило Николић196, трговац
10. Љубиша Карић, студент[...]
11. Душан Пауновић, зем[...]
12. Милисав Ђуракић, б[....]

[ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.67.]

МИОДРАГ ПЕРИШИЋ197

Миодраг Перишић био је један од најугледнијих људи у селу. Овакву 
репутацију је с правом уживао: био је добар и поштен човек, вредан домаћин. 
Својим трудом и радом се је нарочито истицао и сељаци су га изабрали за 
претседника рожачке општине.

Није био члан Збора, али био велики националиста, националиста каквог је 
село ретко могло видети. Комунистима у Рожцима био је трн у оку и за то је морао 
главом платити.

Једног дана, око 6 часова, када је радио на гувну, убијен је мучки овај врли 
национални борац.
[ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.66.]

190 Драгослав-Драган Бојовић (1915-1941), земљорадник из Прељине; члан КПЈ од 1937. 
године; један од организатора устанка у љубићком крају; командир среске партизанске 
милиције и командант места у Прељини; ухватили су га легализовани четници у Горњој 
Горевници и предали Немцима, који су га стрељали у ВТЗ-у у Чачку 27. децембра 1941. 
године (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, Чачак, 1977, стр. 148); Страдања 
партизана и њихових присталица у децембру 1941. године било је велико, а многи који 
нису одмах стрељани, настрадали су у логорима у каснијим раздобљима рата. Највећи број 
партизана у чачанском крају (данашње општине Лучани, Чачак и Г.Милановац) ухваћен 
је у децембру 1941. године од легализованих четника, који су их предали Немцима, а ови 
стрељали. Од 449 партизана и њихових присталица из чачанског краја, које су окупатори 
добили од легализованих четника, њих 71 стрељано је у Крушику код Ваљева, 179 у ВТЗ-у 
у Чачку, 87 у логорима Норвешке, 44 у Бањичком логору код Београда, 32 у Крагујевцу, 12 
у Матхаузену, осморо у Г. Милановцу, четворо у Малом Пожаревцу, троје у Пожеги, троје 
у Мрчајевцима, а шесторо на осталим стратиштима (Р. Недовић-П. Васовић, Затамњена 
истина, Чачак, 2006, стр. 124-151); Страдања становништва у чачанском крају 1941. била су 
велика. У априлском рату убијено је преко 250 људи, до почетка новембра 1941. још преко 
450 људи. Укупно је током 1941. године у чачанском крају настрадало (по непотпуним 
подацима) 1255 особа. Од тог броја преко 620 били су партизани и њихови симпатизери. 
Преко 160 настрадалих били су припадници војне организације Д. Михаиловића. Страдало 
је и преко 320 цивила (погледати статистике и списак настрадалих објављен у књизи: 
Г.Давидовић-М.Тимотијевић, Затамњена прошлост. Историја равногораца чачанског краја 
3, Чачак-Краљево, 2004); Немци су према сопственим подацима, у борбама у Србији током 
1941. убили 3.562 лица (партизана и четника), а за одмазду стрељали још 11.164 особа. То 
је  податак који је важио до 20. децембра 1941. године. Извештај о убијеним и стрељаних 
11.164 лица није био потпун, јер су прве егзекуције извршаване без записника. Немци нису 
водили статистику смрти насталу у међусобном сукобу партизана и четника. Да би се 
испунило наређење, по коме је требало да се за једног убијеног Немца  стреља 100 Срба, а за 
рањеног 50, за казну је требало убити још 20.174 људи. Да би се испунио овај план, одмазде 
су настављене и по слому устанка. Нова статистика смрти у Србији, сачињена 7. априла 
1942. године, говори да су Немци до краја 1941. године, у борби убили 11.522 човека, и 
стрељали још 21.806 лица, што је било и планирано. Квота од преко 34.000 људи које треба 
убити, као казну за  немачке губитке, била је испуњена. Број убијених немачких војника у 
Србији 1941. године је био минималан. Обе устаничке формације, по прегледу Немаца од 
20. децембра 1941. године, убиле су у Србији 176 Немаца и још 378 ранили. Ова статистика 
вођена је од почетка устанка, али почетни датум за Немце био је највероватније септембар 
1941. године. Ако се овом броју немачких војника, који су избачени из строја, додају и они 
који су страдали током августа 1941. године (у јулу Немци нису имали губитака) добија се 
број од  укупно 203 убијена војника Вермахта (Зборник НОР-а, XII–1, Београд, 1973, стр. 
804-806; Коста Николић, Историја равногорског покрета 1, Београд, 1999, стр. 162) 

191 У наставку документа обележени су оштећени делови
192 Стрељан октобра 1941. године, члан ЗБОР-а.
193 Исто.
194 Милан Николић, члан, стрељан октобра 1941. године. 
195 Светолик Поповић, земљорадник, члан, стрељан октобра 1941. године.
196 Убијен у Чачку од ударне комунистичке групе 6. августа 1941. године.
197 Овај документ је саставни део документа под рег. бројем  67;  Перишић Миодраг, члан 

ЗБОР-а, стрељан је од комуниста октобра 1941. године.
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БР. 325, ИЗВЕШТАЈ ЗБОРАША О СТАЊУ НА ТЕРЕНУ И ДРАЖИ 
МИХАИЛОВИЋУ, 30. ДЕЦЕМБАР 1941.

ГЛАВНОМ СЕКРЕТАРУ Н.П. ЗБОР,
  БЕОГРАД.

Са свога пута у Чачак и Ужичку Пожегу, подносим следећи извештај.
Посао организације обавио сам пре свега. Поред тога, посетио сам 

поверенике Васпитног отсека, који су себи за канцеларије заузели бивше “Батине” 
продавнице, како у Чачку, тако и у Пожеги и Ужицу. У излозима су поставили по 
један примерак од сваке врсте наших књига, као и брошуре Држ. пропаганде. У 
Чачку, као и у Пожеги, имају радио апарате, те преносе преко звучника на главни 
трг цео радио програм. Свет у великом броју посећује те наше просторије, купујући 
књиге и распитујући се о свему што га интересује. Чак штавише и сељаци долазе и 
купују наше ствари.

Од Обреновца до Чачка путовао сам са једним инжињером, из Слатине 
код Чачка. Стално смо разговарали о нашој унутрашњој, прошлој и садашњој 
ситуацији. Кад се повела реч о Дражи Михаиловићу, он је почео да објашњава 
случај Дражин од почетка па до краја. Лично је, вели учествовао у Дражиној 
акцији, пошто другог излаза није било, него: или са партизанима, или са Дражом. 
Партизани су ишли од куће до куће и вршили упис. У почетку су свакога питали за 
кога је, а доцније су присиљавали да мора поћи само са њима. Дража је, вели, одмах, 
у самом почетку увидео са ким има посла, али је ипак хтео да остане у шуми и да се 
не бори против партизана, јер је закључио са њима споразум. У борби код Краљева 
заробљена су два немачка тенка. Један су узели партизани, а други Дражиновци. 
Такође је заробљен и већи број немачких војника. Од немачких војника узели 
су одело и обукли се у њега, па су, на основу исказа немачких војника: да ће им 
доћи помоћ из Ваљева, ставили неке знаке на тенкове, тако да је изгледало као да 
су тенкови из Ваљева. Тако маскирани они су ушли у Краљево и стали на тргу, 
поред споменика. Немачки војници, који су били у опсађеном Краљеву, одмах 
су похитали тим тенковима, мислећи да су то њихови другови из Ваљева. Ови из 
тенкова подигли су капке на прозорима и извирили напоље. Питали су их немачки 
војници како су дошли и где су остали, а они су им одговорили: да су они дошли 
као извидница, а да други долазе одмах за њима. Немачки војници су се почели 
веселити, чујући да им долази помоћ, али маскирани партизани и Дражиновци 
брзо су затворили капке и почели да косе из митраљеза немачке војнике около 
себе. По његовом мишљењу ту је пало око 200 нем. војника. Колико је то тачно, не 
знам, али он тврди да је све друго што се причало лаж. Његово је мишљење, да је 
Дража много кривљи од партизана, за народну трагедију. Што су се људи Дражини 
придружили Владиним одредима, то је било само зато, да би се спасили од казне 
пред казненом експедицијом, која је наступала ( они верују да је она немачка војска 
која је наступала са нашим одредима, у ствари казнена експедиција ). То је, вели 
добар заклон за нас, али иначе нисмо заслужили.

У Чачку сам сазнао следеће, од друга Драгољуба Теодосијевића. Један официр 
из Г. Милановца долазио је пре извесног времена у село Брајиће, и рекао, да ће 
сваки који буде обавестио Немце где се налази Дража Михаиловић, бити стрељан, 
пошто се исти налази поново на Равној Гори. У возу од Чачка за Београд, рече ми 
једна госпођа, која станује у Београду, у улици Молеровој бр.6, да јој је рекла једна 
њена пријатељица, која је била 27 о.м. у Милановцу, да је она лично видела Дражу 

Михаиловића, у сељачком оделу, у Милановцу. Друг Теодосијевић саопштио ми је 
и то, да се 6 Енглеза настанило још летос у кући Живојина Весковића, у Теочину. 
Овај сеоски газда примио их је по строгом наређењу Дражином. Када су Немци 
полазили на Равну Гору, они су се, по тројица склонили у шуму, у сељачким 
оделима, али су се поново вратили у исту кућу чим су Немци прошли. Весковић 
је имао много штете од Немачке војске, која је, знајући да је исти исхрањивао 
Дражину “војску”, артиљеријом и авијацијом уништила много имовине тога 
газде. Рачуна се, да је имао око милион динара штете, што од бомбардовања, што 
од Дражине “војске”. Даље, да се у Црвеној пећини, код Брајића, налази огромна 
спрема Дражине “војске”, у којој је, можда, био скривен и сам Дража. Та пећина 
је била врло вешто камуфлирана, тако да се уопште није могао приметити отвор 
пећине.

У Пожеги приметио сам да многи сматрају, да између Недића и Драже 
Михаиловића постоји тајни споразум, а све друго да је маска пред Немцима.

Народ тога краја, као и Чачка и околине, стварно је сада сав 
антикомунистички. Да напоменем само један врло карактеристичан случај, који 
може да да јасну слику народног схватања комунистичке власти. На чачанској 
пијаци скупили се сељаци око једног великог сандука, у коме се налазе прасад на 
продају. Долази један чичица, неки полутрговац и пита пошто прасад. Сопственик 
му објашњава. Овај одједанпут почиње да виче и прети, да ће довести полицију, да 
му одузме без икакве плате. Али сељо се одмах испречи пред њега и куражно му 
одговара: “Но, шта би ти хтео? Хоћеш џабе! Нема џабе. Ми смо уредили оне који 
су хтели да једу незарађено. Ено их по њивама отегли се. Иди, иди, можемо и са 
таквима обрачунати.” 

У возу од Чачка за Београд спровођена је и једна група (од око 80) партизана, 
из среза љубићског, за Београд. На станицама свет се бојажљиво скупљао да види 
те “борце”. На станици у Љигу видео сам, на прозору станичне зграде, једну старију 
жену, како плаче и маше им руком, а иза ње једна група младића и девојака крију 
се и иза њених леђа машу рукама, смејући се, да би их, ваљда окуражили. Они пак, 
певају и поздрављају се, као да иду на неко весеље.

У истом возу и купеу, путовао је и један Дражин четник, из Београда. 
Путовао је за Београд, на зимско отсуство. Успео сам да од њега сазнам, да је 
Дража формирао 26 чета, које сачињавају тзв. “дворску гарду”. Сасвим поверљиво 
добио сам и објаву тога младића, те је прегледао. На њој стоји печат са натписом: 
“I чета горске дворске гарде”. Разговарајући даље, каже, да између Недића и 
Д.Михаиловића постоји тајни споразум. Вели: “Недић држи нас сада, а ми ћемо 
њега на пролеће”. Није хтео да ми објасни како то изгледа. Вели, да је Дража ишао 
стално за Немцима: “Немци у село X., Дража за њима; они даље Дража опет, за 
њима.” И тако им је изгубио траг, односно ишао за њима све док се нису вратили са 
Равне Горе, а он је тада остао на Равној Гори. Дражин заменик је, вели, Калабићев 
син, шумарски референт, из Ваљева. Отуда се може сматрати истинитом вест, да 
је Дража 27 о.м. слободно долазио у Милановац, пошто је мајор Калабић, отац 
Дражиног заменика, командант Милановца. Што се тиче Драгише Васића, њега 
чувају четири тројке, т.ј. четири пута по три човека. Зато њега нико не може 
открити нити убити. Са њиме се, изгледа многи Дражиновци поносе. На крају 
питао сам га: какав је задатак њихове “гарде” на пролеће, на што ми је одговорио, 
да има да пође у Босну, јер им је, вели, генерал Недић дао одрешене руке да чине 
што хоће, а као најглавније, да чека моменат, када Немачка буде близу пропасти, да 
преузме сву власт и да протера Немце.
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Када је кондуктер потражио карте, он је, т.ј. овај четник Дражин извадио 
једно мало парче хартије на коме је, изгледа стајао печат и напомена да путује на 
отсуство. Прописне објаве није имао. Изгледа, по свему судећи, да железничари 
имају неко специјално наређење, како да поступају према четницима, а како према 
добровољцима. Јер на много места и у много прилика лично сам доживео да се 
осведочим, да кондуктери и жандарми страховито поступају према добровољцима, 
а напротив, врло учтиво према четницима. Ово није субјективно мишљење само 
једног добровољца, већ скоро јавна ствар.

На крају мога излагања, предложио бих, да се упути неколико наших 
другова, способних за шпијунажу, на терен, у Милановац и у села око Равне Горе, 
те да се утврди да ли је све ово тачно или не. Јер је врло важно знати то.

30-XII-1941.г. Здраво!
Б Е О Г Р А Д Драго Дерикоња

(ИАЧ, Архивалије Југословенског народног покрета ЗБОР, К-1, рег.бр.65)

БР. 326, НЕМАЧКИ ИЗВЕШТАЈИ О ОДМАЗДАМА И БОРБАМА ОКО ЧАЧКА 
СА ОБЕ УСТАНИЧКЕ ФОРМАЦИЈЕ 1941. ГОДИНЕ

20 VII Око 10,00 часова српска жандармерија под надзором СС стрељала је 
у Чачку 11 људи и једну жену, које је 18 VII 41 похватала 2 чета 1 батаљона. Четири 
човека су из Чачка, а сви остали из околине. Међу ових 11 људи налазио се, изгледа, 
и главни коловођа комуниста у Србији.

20 VIII Потерни одреди 1 батаљона 749. пеш. пука, који су споменути у 
јучерашњем дневном извештају, под вођством агената стигли око поноћи до 
Каблара, к. 875. Банду нису затекли, али су северно од скровишта, на узвишицама 
нађена митраљеска гнезда. У једном од ових било је још пола сандука муниције. 
Три лица, која су хтела да побегну, била су ватром приморана да стану, при чему је 
једно рањено метком кроз плућа; више је сумњивих лица ухапшено.

У једној кући су нађене: униформе, ципеле, седла, торбе, опасачи, завојни 
пакетићи, гаће и једна четничка капа.

Поред овог, утврђено је да је у кући ван сумње било смештаја за спавање за 
око 20 лица.

Кућа је спаљена.
Пошто је извршен свестран претрес, сви су ухапшени пуштени сем једне 

жене.
28 VIII Потерни одред 1 батаљона 749 пеш. пука стрељао је 27 VIII у Риђагама 

(5 км западно од Чачка) комунистичког вођу Петровића; кућа је запаљена, 3 лица 
из куће ухапшена, један је партизан убијен. Кућа учитеља (комуниста) запаљена.

Прекинут је телефонски спроводник код Ужица (50 км западно од Чачка) 
Разорен је железнички мост код Овчара (15 км западно од Чачка).

4 IX Потерни одред 1 батаљона 749 пеш. пука у Заблаћу (јучерашњи извештај) 
3 IX у 16,00 часова почео је трагање; два комуниста су стрељана, из одреда један 
човек рањен. Извештај о резултату још није примљен.

5 IX пре подне код к. 260 (10 км северно од Чачка) комунисти су тукли 
митраљеском ватром камион за спасавање: 1 подофицир и 6 војника су погинули, 
2 рањена; један грађанин који је возио на камиону-мртав, тумач рањен.

1 батаљон 749 пеш. пука вршећи акцију у кругу од 15 км није наишао на 
траг; где је извршен препад, разорено је артиљеријом.

8 IX у 13,30 час. отворена је ватра на камион посадних трупа у Милановцу; 
камион су банде запалиле. Потерни одред 3 батаљона 749 пеш. пука ступио у 
дејство; у борби је убијен претседник општине и 1 комунист. Борба је услед мрака 
прекинута: 1 војник је рањен.

17 IX артиљеријском ватром растеране су јаке банде југозападно од Чачка. 
15 устаника мртвих. Сопствени губици 2 мртва и 2 рањена

24 IX Данашњи дневни извештај. Допуна јучерашњег дневног извештаја: на 
патролу која је крстарила северно од Прељине (око 8 км североисточно од Чачка) 
пуцало се без резултата. Бачен је у ваздух друмски мост на 7,5 км источно од Чачка. 
У Љубићу (1 км северно од Чачка) спаљене су 22 куће познатих комуниста.

Резултат акција од 1 до 30 IX 1941
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5 IX
Потерни одред 1 батаљона 
749 пешад. пука, к. 260 (10 

км север. од Чачка)
- - - - Арт. је ватром 

разорила село - -
У кругу од 15 
км нема трага 

од банде

6 IX

Остатак 1 бат. 749 пеш. 
пука, око 200 људи, и 
вод арт., у простору 

Вујан, к.886-749, 485-557, 
Д.Милићевци

3 - - - 4 куће запаљене 
(више) - -

Претре 
терена у циљу 
проналажења 

банди

22 IX
Потерни одред 1 бат. 749 
пеш. пука, Љубић (1 км 

северно од Чачка)
- - - - 22 куће паљене - -

Крстарење. 
Куће 

познатих 
комуниста

ИЗВЕШТАЈ КОМАНДЕ НЕМАЧКИХ ТРУПА “LXV” ОД 12 X 1941 ГОД.

Датум Потерни одред Акција Успех

14 VII 1 потерни батаљон 749 пеш. 
пука Банде 16 км источно од Чачка Више заробљених

17 VII 3 батаљон 749 пеш. пука
1 батаљон 749 пеш. пука

Према Гружи
Према Заблаћу -

20 VIII Потерни одред 1 батаљона 
749 пеш. пука К. 875, 14 км западно од Чачка Више хапшења и бандит 

рањен

26 VIII 1 батаљон 749 пеш. пука Жел. станица Љубић, 4 км 
северно од Чачка -

27 VIII 1 батаљон 749 пеш. пука Риђаге, 4 км западно од Чачка 1 бандит убијен, 3 ухапшена

16 IX 1 батаљон 749 пеш. пука и 
вод артиљерије Банде код Гуче Напад, 15 бандита мртвих
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6 X При повратку убијен војник 7 чете 737 пеш. пука. Нестао је подофицир 
из штаба 2 бат. 737 пеш. пука 3 бат. 749 пеш. пука стигао 3 X у 17.00 часова, под 
сталном непријaтељском ватром у Милановац и нашао 12 препрека од засеке, 
4 запречна рова и 3 препреке од камења, као и све мостове дигнуте у ваздух. 
Сопствени губици: 4 мртва и 8 рањених. Затворено је 170 мушкараца, колико их 
је нађено, и покушало се са заменом војника посадне трупе. Намера је да се спали 
варош пре одласка.

11 X Виша команда наређује да се 14 X понови удар према Гор. Милановцу, с 
циљем да се покупе таоци и да се запали варош.

Краљево 14 X 19.00-19.30 часова непријатељ туче ар.ватром Пољопривредну 
школу и аеродом. 

15 X од 05.00 одбијен јe напад који је извршен с јаким снагама, углавном на 
пољопривредну школу; непријатељски губици повећали су се на око 100 мртвих. У 
9.20 часова проглашено је ванредно стање; од 10.00 часова ситуацiја се разбистрила. 
Потпоручних Лехл стрељао је код моста на Морави (4 километра источно од 
Краљева) 5 комуниста, међу којима су двојица била у немачкој униформи. Од 11.00 
до 12.00 часова дејство штука и извиђачких авиона.

Лако је оштећен од 3 мине тенк којим је враћен Вилдермут, али је опeт 
поправљен. Око 18.00 часова пуцано из кућа; 300 Срба стрељано. 34 “фолксдојчера” 
пребачено за Крушевац. Сопствени губитци: 14 мртвих, 20 рањених-међу мртвима 
два официра.

3 бат 749 пеш. пука пошто је савладао 6 препрека с рововима, пет мостова 
бачених у ваздух и три препреке од камења, стигао је до Милановца 15 X у 18.45 
часова; даљи сопствени губици 2 рањена. Недостаје извештај о непријатељским 
губицима. Млановац гори, таоци се прикупљају. Одлазак вероватно вечерас.

16 X непријатељ туче артиљеријом; у 16.15 часова пало је 10 граната на 
аеродом, у 12.30 часова 20 граната на аеродrом и мост на Морави (3 км источно од 
Краљева). Од 10.00 до 18.30 часова бачено је 70 граната на Пољопривредну школу са 
око 30 погодака; изазвана је мања штета на возилима. Врши се по Краљеву претрес 
кућа. За губитке од 15 X досад јe стрељано 1736 људи и 19 жена-комуниста. Од 13.00 
до 18.00 часова био прекид струје. Сопствени губици у Краљеву: 2 мртва, 1 рањен. 
Ноћас је било мирно. 3 бат. 749 пеш. пука стигао у 15.15 часова до Доње Црнуће, где 
ће преноћити. Повратак је ометан са више ватрених препада. (Сопствени губици: 
2 мртва, 2 рањена, 5 коња). Утврђени губици непријатеља: 25 мртвих, од којих јeдан 
српски поручник. Молимо да се стално врши извиђање из ваздуха у правцу Чачка 
и Рашке, као и да се понови напад “штука” на артиљеријско складиште у Богутовцу 
(15 км северно од Краљева). 
 

22 X 717 пеш. дивизија: ударна група Краљево наступа к Адранима. Заузета 
су два непријатељска положаја. “Штуке” запалиле Чачак. Сопствени губици: 3 
мртва, 22 рањена. Непријатељ има најмање 100 мртвих; заплењен је 1 топ, муниција 
и нове пушке из фабрике.

 Акција 3 батаљона 749 пеш. пука Горњи Милановац. Непријатељ је имао 
62 мртва, 3 сопствена тенка (Hotchkiss) су онеспособљена и избачена из строја.

1.11.1941. [...] I НОСИОЦИ УСТАНИЧКОГ ПОКРЕТА У СРБИЈИ ЈЕСУ:

а) Четничи састави, којима су се прикључили остаци југословенске војске (под 
утицајем Лондона),

б) Комунистичке банде, дириговане од Москве.
Обе ове групе, и поред разноликих потицаја и појединачних инцидената, 

раде заједно против немачког Вермахта са заједничким циљем да ослободе земљу 
од окуаптора.

Уз а)Четнички састави:
Четнички састави југословенске војске образовани су пре рата са ослонцем 

на традиционалну четничку мисао (бандитски рат против турских окупационих 
трупа). Они су требали да образују противтежу мањинама у југословенској војсци. 
Уколико би југословенска војска била принуђена као у светском рату да напусти 
земљу, њима би припао задатак да остануу земљи и да наставе борбу у позадини 
непријатеља путем герилског рата.

Четнички састави постоје на целокупнј бившој југословенској територији.
У почетку устанка код четника је дошло до цепања. Један део под вођством 

Косте Пећанца, чија главна област утицаја обухвата јужни део земље (тамо 1500-
3000 људи), ставио се на располагање влади генерал-пуковника Недића и прихватио 
борбу са комунистима. Ова група се сада, колико се може веровати, припојила 
жандармерији. Већина четничких састава под вођством пуковника Драже 
Михаиловића (5-10.000 људи) заузима према немачком Вермахту непријатељско 
држање и повезује се са комунистима. Већи део непријатељских четника досада 
још није био ступио у отворену борбу против немачког Вермахта.

Они су се борили против немачког Вермахта у следећим случајевима:
У северозападној Србији, где су се у савезу са комунистима ставили у 

отворену борбу.
При борбама у долини Западне Мораве, око Чачка и Краљева, слањем два 

батаљона комунистима (наводно да не препусте потпуно комунистичком утицају 
област Западне Мораве).

У више случајева путем препада на немачке трупе, при чему већином 
примењују лукавство, нпр. опомињу трупу од наводног комунистичког напада, 
доводе је у заседу и разоружавају.

Главна област Михаиловићевих четника налази се између долина Западне 
Мораве и Колубаре до Дрине и западно од Дрине. Михаиловић, међутим, има 
присталице и јужније од долине Западне Мораве и источно од Мораве. 

Наоружање: пушке, митраљези и ручне бомбе понегде минобацачи и 
топови.

Одећа: различита. Делом четничка униформа (са шубаром), делом униформа 
војске и жандармерије, делом сељачко одело. Већином ознака на капи (мртвачка 
глава и југословенски орао).

Становништво подржава Михаиловићеве четнике у сваком погледу.

Уз б)Комунистичке банде (Народноослободилачки партизаснки одреди):
Банде се великим делом састоје од сеоског олоша и робијаша.
Наоружање: пушке, митраљези и ручне бомбе.
Већином сељачко одело, делом српске али и немачке униформе, совјетска 

звезда или црвени знаци који се, пак, могу лако уклонити.
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Плански препади на општине (спаљивање архива) да би се паралисала 
управа, саботаже на комуникацијама, препади на мање јединице Вермахта из 
заседе.

У удруженом саставу банде су иступиле против немачког Вермахта:
а)У северозападном углу Србије.
б)У долини Западне Мораве. Оне су, по евакуацији од стране немачких трупа 

поселе Ужице и Чачак и прогласиле совјетску републику. Онда су се концентрисале 
око Краљева, које је нападнуто уз ангажовање артиљерије и 3 тенка.

II СПРЕМНОСТ СТАНОВНИШТВА ЗА ОРУЖАНЕ АКЦИЈЕ

Уопште народ у устаницима (комите) види народне јунаке. Четници Драже 
Михаиловића налазе свуда подршку, док комунистичке банде делом стоје у 
супротности са становништвом.

Са обе стране долине Мораве живи мирно, материјалистички настројено 
сељачко становништво, које мало нагиње било каквим акцијама, јер тиме угрожава 
своја материјална добра.

У Западној Србији, у области Западне Мораве и Колубаре-главна област 
отпора. Ратничко и лако раздражљиво становништво подржава овде устанак у 
великој мери.

III. НАЧИН БОРБИ БАНДИ

Банде по правилу избегавају отворену борбу. Оне се боре лукаво и 
препредено, постављају заседе и изводе добро припремљене снажне препаде 
са најкраћег одстојања. При томе им је од користи испресецано непрегледно 
земљиште и помоћ становништва.

При сусрету са јачим снагама оне се не упуштају у борбу, већ се уклањају 
бочно да би се, кад трупа прође, поново појавиле и извеле препаде на позадинске 
везе. Понекад се изводе препади на појединачна возила на тај начин што се 
пусте да налете на препреку а онда им се одступница одсече новопостављеним 
препрекама.

Овај начин борбе захтева код свих сопствених покрета јака бочна 
обезбеђења-јаку пратњу свих возила и коморе и издвајање посебних снага за 
обезбеђење позадине.

За активно тучење банди показале су се као нарочито успешне добро 
припремљене акције појединих или више група које имају циљ да окруже 
непријатеља о чему је извештено. [...]

14. 11. 1941. Београд, [...] На српском устаничком подручју сада се ситуација 
рашчишћава утолико што се комунистички партизани и српске националне 
устаничке снаге једни од других одвајају. До сада је, делимично због спајања 
комунистичких, панславистичких и српских идејних погледа код великог дела 
устаника, а делимично из тактичких разлога, постојала сарадња појединих група, 
која изгледа да се сада окончава.

Претежним делом српски национално опредељених устаника командује 
генералштабни пуковник Драгољуб (Дража) Михаиловић [...], који располаже 
добро дисциплинованим и наоружаним одељењима, међу којима и неразоружаним 
или поново наоружаним остацима југословенске војске [...] и има своје главно 
седиште негде на подручју планине Маљен. Њему су блиска одељења генерала 

Дангића, у простору планине Романије, југоисточно од Сарајева, дакле, на 
босанском подручју.

Михаиловић-очигледно из тактичких разлога-дуго времена није наступао 
против комуниста, иако он није сам никада био комуниста. Садашњи срспки 
председник владе генерал-пуковник Милан Недић чак и тврди у једном “објашњењу” 
од 12.11. 1941, које је објављено путем агенције Рудник [...] да је Михаиловић 
склапао писмене споразуме са комунистичким партизанима. Став Михаиловића 
према Недићевој влади био је највише времена условљен претпоставком да би 
се под одређеним условима могло водити рачуна о захтевима немачке окупације 
ако немачки окупациони Вермахт сам преузме управу, али да је стварање српске 
владе под немачким туторством недостојно и неприхватљиво. Надаље, садашњи 
шеф жандармерије под Недићем треба да је Михаиловићев противник, а овај би 
радо видео када би место шефа жандармерије било у рукама генерала Томића. То је 
могло неповољно утицати на личне односе између Недића и Михаиловића, који су 
путем једног илегалног официрског удружења све до последњег времена наводно 
били у међусобној вези, као и сећање на догађаје из времана када је Недић био 
југословенски министар рата, па је, због самовољног држања тадашњег штаба за 
утврђивање (30.4 до 17.12.1939), пуковнику Михаиловићу од 1.11.1939. уз казну од 
30 дана затвора почев од .11.1940. одао поновну казуну од даљих 30 дана затвора. 
Михаиловић је 1939.г. био кажњен због тога што је: “му једном писму шефу 
обавештајног одељења Главног генералштаба стање активних трупа као и остале 
односе у Словенији претставио претерано песимистички”. [...]

Дангић је од почетка према комунистима заузео одлучнији став него 
Михаиловић. Његов циљ у односу на немачк окупационе власти у пограничној 
старој Србији био је очигледно да заједно са њиема наступи против комунизма и 
да тиме обезбеди залеђе ради сузбијања хрватских усташких јединица на српским 
областима Босне. [...] Дангић је због тога чешће демонстартивно показивао своју 
жељу да се са Немцима сложи. Тако се о њему прича да је, између осталог, дао да 
наступају јединице у циљу изазивања почасти немачким официрима.

Почетком новембра 1941. дошло је до отвореног сукоба између четника под 
командом Михаиловића и комуниста. Према вести комунистичког партизанског 
слободног предајника на српском језику од 9.11.1941 [...]комунистички комесари 
су наводно на појединим подручјима покушали нову територијалну расподелу, 
што је због примењених метода дало повода за устанак сељака, који је убрзо био 
потпомогнут од стране Михаиловићевих људи као и добровољачких јединица и 
коначно од стране немачке војске. Михаиловићеви људи уништили су при том код 
Мионице и Љига комунистичке банде и имали око 500 заробљеника и запленили 
велике количине ратног материјала. 150 комуниста предато је немачким трупама. 
Комунистички партизански слободни предајник о томе 9. 11.1941. на српском 
језику имеђу осталог: “Оно што нам је задало натежи ударац је бесрамна издаја 
четника, одреда пуковника Драже Михаиловића, који су се до сада у заједници са 
нама борили против непријатеља. По заповести Дражиној, официри и команданти 
наредили су војницима да се не боре против нападача, већ да остану неутрални. А 
најсрамније је да су поједини Дражини команданти ступили у везу са непријатељем 
и споразумели се да се заједно са њим боре против наших другова партизана. Наши 
другови нису ништа знали о тој издаји и о тој подлости и дуго нису имали појма 
шта се у ствари дешава. Када су се освестили, у многим случајевима било је већ 
прекасно. Многи су убијени, многи разоружани и то од стране другова са којима су 
до тада делили свако добро и зло...” [...]
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Акција Михаиловића против комуниста треба да је још у току. Њу треба да 
прати допунска акција генералштабног мајора Дангића из Босне.

У местима Ужице и Чачак, које су заузели комунисти, дошло је поводом 
повлачења Михаиловића до клања српских националиста како се и захтевало 
од стране партизанског слободног предајника 9.11.1941. [...] “Избаците Дражине 
присталице из својих редова да не би могли наставити са својом издајом... Остајте 
немилосрдни. Убијте ове најновије плаћенике, те животиње у љуској сподоби... 
[...]

Михаиловић треба да сада покрене акцију против Ужица, где се наводно 
налази целокупно руководство комуниста, а због чега треба да се стави у изглед 
и бомбардовање са немачке стране. У контактима са немачким окупационим 
властима који су нише описани Михаиловић је наводно молио да му се стави на 
располагање 100.000 метака да би могао да наступи против Ужица.

Овакав контакт који потиче од Михаиловића демантован је још 10.11.1941. 
Лондонским радијем, који је очигледно био јако сигуран у Михаиловића. Јавио је: 
“Српски патриоти настављају борбу иза немачког фронта. Резултата те борбе био 
је да су Немци позвали вођу патриота у Београд да би са њим преговарали, а овај, 
Дража Михаиловић, не пузи пред Немцима као Недић. Он је одбио да се упусти у 
преговоре докле год Немци не напусте Србију”. [...]

12.11.1941. британски радио из Каира је известио на српском језику:”Генерал 
Недић треба да са пуковником Михаиловићем започне преговоре. Овај се сагласио 
да обустави непријатељства, али под условом да Немци напусте Србију а оставе 
окупационе трупе само у Београду и Нишу”. [...]

Супротно оваквом приказу чињеница је да су пре око 14 дана коњички 
капетан Митровић, кога је изаслао Михаиловић, и пуковник Пантић, чије 
је седиште у Београду, тражили да се започну преговори са опономоћеним 
командантом у Србији. У ноћи између 11. и 12.11.1941. нашли су се у околини 
Мионице опуномоћеници команданната у Србији са пуковником Михаиловићем. 
Уред за анализе – иностранство у Београду успео је да на кратко време пре тога 
прибави фотографије и тачне податке о личности пуковника Михаиловића и 
његовог наводног ађутанта мајора Палошевића и преда их команданту у Србији 
и Вермахтовој станици за везу. [...] Том приликом Михаиловића није пратио 
Палошевић, него мајор Мишић, син умрлог војводе (маршала) Мишића. [...] 
Помоћник команданта у Србији је наводно тражио прво безусловну капитулацију, 
на што Михаиловић није пристао, него је објаснио односе. Преговори наводно до 
сада нису прекинути.

У преговорима требало је да се пође од размишљања да би требало 
Михаиловићу у датом случају одредити неку врсту рока за проверу, да ли се 
бори против комуниста, да би се приликом њиховог уништавања штедела крв 
немачких војника. За случај пораза комуниста требало је да се донесе одлука да 
ли ће се подручја очишћена од комуниста препустити на управу Михаиловићу 
под немачком контролом и евентуално да се дејствује у правцу споразума између 
Недића, садашњег српског претседника владе, и Михаиловића, који се међусобно 
непријатељски односе из горе наведених разлога а можда и зато што Недић слути да 
му је Михаиловић, који има много присталица, ривал који би могао да га замени.

Ако се са Михаиловићем не би постигла таква сагласност или Михаиловић 
ни надаље не би пристао на безусловну капитулацију, онда би прво требало 
рачунати са борбама против Михаиловићевих људи, а после њиховог савлађивања 
са даљим борбама против комуниста, чије снаге сада барем на неким подручјима 

савладава, односно везује Михаиловић. Надаље треба у новије време рачунати 
са клањем националних елемената, нарочито међу сељаштвом и то од стране 
комунистичких партизана, а ако не дође до смањивања њиховог броја то би могло 
имати трајне неповољне последице за ионако мањкаво снабдевање подручја која се 
налазе чврсто у немачкој руци, пре свега Београд. 

Пошто су преговори са Михаиловићем дошли до извесног мировања, 
садашњи српски председник владе генерал-пуковник Милан Недић дао је да се 
12.XI 1941. путем агенције Рудник објави следеће “Објашњење”, које је већ напред 
цитирано: “У понедељак увече је Лондонски радио говорио о политичком стању у 
Србији и при томе изнео неистиниту тврдњу да су немачке власти преговарале са 
Дражом Михаиловићем. Истина је супротно! Дража Михаиловић је послао своје 
заступнике како к мени тако и немачким властима да би се са њим преговарало. 
Немачке власти су одбиле било какаве преговоре са његовим посредницима и 
поставиле захтев да се Михаиловић сам појави и безусловно капитулира.

Уз то констатујем: када сам преузимао владу покушао сам да под својим 
руководством ујединим све националне српске кругове за спас Србије, да би 
штедели српску крв и у том циљу сам преговарао са Костом Пећанцем тако и 
Михаиловићем. Коста Пећанац је показао толико љубави према својој домовини 
да се одмах изјаснио да је спреман да удовољи мојој жељи. Напротив Дража 
Михаиловић је привидно показао као да такође хоће да сарађује, па је чак добио 
од мене и новаца, али је затим сарађивао са комунистима, а имам чак и доказе 
о томе да је са њима склопио и писмене споразуме. Ако се Радио-Лондон залаже 
за Дражу Михаиловића, онда је тиме дат најбољи доказ да он ради по енглеским 
инструкцијама за Москву и комунисте. Немачки Вемахт му је због тога дао 
одговор какав једино такав човек и заслужује. За нас Србе је он због тога поступка 
непријатељ као и сваки комуниста”.

Насупрот томе суду се чује Љотић, вођа српских националсоцијалиста, који 
додуше има председника своје линије у садашњој српској влади али он лично није 
у њој, ступио у везу са Михаиловићем.

У закључку се указује на то да горе поменути комунистички партизански 
слободни предајник последњих дана на српском језику почиње да заузима отворено 
становиште против Енглезке и њене политике и тиме остварује интересантан 
заокрет. Тако је у његовој вести од 11.11.1941. између осталог, речено: “Лондонска 
штампа и лондонски радио ових дана доносе бројне извештаје о борбама српских 
четника, о којима се каже да су заузели велике делове Србије, да су извршили 
многобројне акте саботаже и да су паралисали целокупни саобраћај. О пуковнику 
Дражи Михаиловићу се каже да је одбио захтев властодржаца за сарадњу и да је 
изјавио да он са њима неће сарађивати док се немачке трупе још налазе у Србији. 
Све је то, међутим, само дрска лаж. Успех није постигао Дража Михаиловиоћ, ни 
његови људи, већ наше партизанске јединице. Наше јединице су те које су извршиле 
акта саботаже и паралисале саобраћај. Наше јединице су те које су све опустошиле 
камо непријатељ нигде не би ништа нашао. Дража и његови људи су у тој борби 
затајили. Они су прешли садашњим властодршцима и окренули се против нас. 
Наше јединице морају сада да се боре сем против других непријатеља још и против 
издајника Драже и његових плаћеника. Њихова борба води се свуда са успехом.

Зашто и сада Енглези раде тако, зашто искривљују чињенице и догађаје 
претстављају лажно, када се налазе у рату против Немачке? О томе вам даје 
обавештење наш ранији извештај поводом Недићевог говора. Ми се са Недићем 
слажемо да они тамо у Лондону стварно имају исушене мозгове, да су егоисти 
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без срца и душе. Томе би имали још да додамо да они ни за кога за свету сем за 
себе саме немају разумевања. Нека пропадне цео свет, само ако ми останемо у 
животу. То је лозинка Енглеза. Са тим смо ми одавно начисто па и нисмо од њих 
никада очекивали помоћ. Наше је мишљење о националсоцијалистичком Берлину, 
фашистичком Риму и демократском Лондону опште познато. Немачка, Италија 
и Енглеска јесу и остају представници капитализма и привредног поробљавања 
радног народа...Због тога, другови, немојте да послушате ни лондонски радио ни 
енглеску штампу, јер су они такође наши непријатељи...”.

28. XI 1941 [...] 113. пд. је 27.11. достигла једним ојачаним пуком рејон 4 км 
ист. од Г.Милановца а предњи одред је заузео Г.Милановац. Главнина дивизије је, 
наступајући од Краљева, достигла 28.11. пре подне подручје Качулице. Наишла је 
на многе запреке и мине. Непријатељ је имао 236 мртвих [...] Код Милановца се 
срушио италијански авион.

29. XI 1941 [...] 113. пд. са ојачаним 260. пп одбацила је слабијег непријатеља 
са места где се рачва пут 6 км јужно од Г.Милановца у јужном правцу. Главнина 
дивизије је ноћу 28/29. 11. заузела Чачак. Један батаљон наступа од Краљева на 
Каона-седло (23 км зап. од Краљева) и достигао је Роћевиће, док 1 батаљон 
обезбеђује долину Ибра око Богутовца у јужном правцу; минирано је тамошње 
складиште муниције. Дивизијски штаб је у Заблаћу (8 км југоист. од Чачка). 
Авијација је тукла непријатеља који се концентрисао код Гуче (17 км југозап. од 
Чачка) и непријатеља који се повлачи од Чачка у југозападном правцу. Укупни 
губици непријатеља 412 мртвих и 36 заробљених: заплењен један топ. Наши губици 
3 мртва, 14 рањених.
 

1 XII 1941 [...] У устаничком покрету запажени су локални знаци осипања. 
Поједине банде су се распале због акција немачких трупа као и због тешкоћа у 
снабдевању уветованих годишњим добом. Дража Михаиловић понудио је своје 
банде команданту Србије за заједничку борбу против комуниста; понуда је одбијена 
са захтевом за безусловну капитулацију. Коначни одговор Михаиловића није 
још стигао: не треба очекивати да ће се он покорити. Један део Михаиловићевих 
банди бори се против комуниста, очевидно за зимски смештај а не за немачке 
окупационе трупе. Одбијајуће држање становништва према бандама-нарочито на 
селу-у порасту је. На југу групе сељака су се побуниле против бандита.

Због знакова осипања издато је ново наређење о предузимању безобзирних 
мера против устаника и о поступку у случају капитулације.

Српска помоћна полиција добро се истакла у борбама. [...] Долина западне 
Мораве, досада главно устаничко подручје у немачким је рукама. 

[....]Дивизија је остала на простору где је стигла. 260 пеш. пук и 113 арт. 
дивизион предузели су акцију у пределу Чачка. При овим акцијама, у којима 
делимично учествују и формације Шумадијског корпуса, прикупљено је у свему 
165 заробљеника. Један је комунист стрељан

3 XII 1941 [...] У 18,00 примљена је нова заповест опуномоћеног командујућег 
команданта генерала у Србији за уништење Михаиловићевих четника јужно 
од Ваљева, а на простору Бабина Глава, Козомор, Камаљ, Коштунићи, Грашац, 
Грањеница. Овај простор (око 120 квадратних километара) дивизија је требало 

да заокружи и очисти. Дивизијско командно место: опер. штаб Ужице, командни 
штаб Ваљево.

4 XII 1941 извршено је ново формирање група. Група Дирауф премешта се из 
Врутака у Горњи Милановац.

[....] 260 пеш. пук врши две акције чишћења, при којима је претресана 
околина Чачка. Затворено је 600 грађана и предузето испитивање да ли су 
припадници Комунистичке партије или партизанских група. Том приликом за 4 
комуниста утврђено је да су активно учествовали у устанку, па су стрељани. Сви 
остaли грађани нису сумњиви, и биће пуштени. Заплењене су 32 пушке, ручне 
бомбе и муниција.

Б) Саслушано је и стрељано 47 комуниста које су четници разоружали у 
околини Гуче. Приведена су два заробљеника.

5 XII 1941 завршава се развој дивизије ради опкољавања Михаиловићевих 
група. [...] Многобројни четници успут затечени, једва се могу разликовати: да ли 
су верни влади или су непријатељски расположени

5 XII 1941 260 и 268 пешадијски пук врше чишћење у простору смештаја, и 
том прилиом су ухватили 51 комунисту, који су сместа стрељани. Овом приликом 
пао нам је у руке и вођа 3 партизaнске чете Чачанског батаљона. Према извештају 
једног становника по подне у Горњој Горијевници (8 км северозападно од Чачка) 
виђен је Дража Михаиловић. 260 пеш. пук у крстарењу кроз овај крај утврдио је да 
су Недићеве трупе, које се боре на нашој страни, виделе Михаиловића. Ма да су га 
познале, нису ништа према њему предузеле.

6 XII 1941 полазна ситуација као и 5 XII 1941. увече. Подухват Михаиловић 
почиње. Група Рот, полази рано изјутра из Ваљева, заокружава место Струганик, 
за које је јављено да је у њему главни стан. Михаиловић је стварно присутан у 
штабу свог команданта бригаде Мишића. Он је телефоном обавештен о наступању 
немачких трупа са југа. Изненађење је од стране групе Рот успева ипак. Мишићев 
штаб таробљен је после краће борбе ватром. Сам Михаиловић успео је да побегне, 
благодарећи испресецаном шумском земљишту. 

7 XII 1941 концентрично наступање ради претраживања заокружене 
просторије, са почетком у 08,00 ч. Наступање се обавља уз савлађивање изванредно 
оштрих планинских конфигурација. На непријатеља наилази се само појединачно. 
Цела област је готово без људи. Брајићи (лево крило групе Дирауф) претражује 
се као девијацијско место и склониште Михаиловића. Велики плен. У Равној Гори 
нашла је група Штраус на прави главни стан Михаиловићев, који се састојао од 10 
склоништа, снабдевених многобројним телефонским уређајима. Логор је празан. 
Према извештајима сељака, посада овде повремено није већа од 400 људи. Сва ова 
постројења спаљена су од групе Штраус.

8 XII 1941. Стижу последњи делови дивизије у своје раније просторе 
становања. Поново ступа на снагу стари распоред по групама, какав је био пре 
изласка на ову кацију. [...] Подухват Михаиловић овим је завршен, без нарочитог 
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отпора затечених Михаиловићевих људи. Није се потврдило претпостављено 
присуство јаких снага у простору напада. Није успело уништење ове групе четника, 
која у овом времену има још многобројне присталице-ненаоружане-у национално 
српском сеоском становништву. Хватањем Мишићевог штаба и ударом усред 
самог центра нанет је Михаиловићевом покрету тежак ударац, без обзира што је 
његов руководилац успео да се спасе. Ради његовог хватања изгледа препоручљиво 
расписивање уцене на његову главу и јавно саопштавање протеклих догађаја. 
Извештај о губицима и плену при подухвату Михаиловић види у прилогу 2. [...]

Губици и плен при подухвату Михаиловић (5.12. до 7.12.1941)
I – Сопствени губици: није их било; II – Ослобођено из зартобљеништва: 

2 немачка војника; III – Непријатељски војници: мртвих- 1 официр, 11 људи; 
заробљених: 7 официра, 475 људи, 2 жене; IV – Појединачни плен: оружје и 
муниција-317 пушака, 5 митраљеза, 2 аутоматске пушке, 21.000 пешадијске 
муниције, 100 ручних граната; возила/коњи: 3 мотоцикла, 37 коња; телефонска и 
емисиона постројења: 1100 телефонских апарата, 7 ормана са капцима, 1 машина 
за шифровање, уништене 2 велике телефонске централе (Равна Гора, Брајићи), 1 
краткоталасни отпремник; средства плаћања: 488.000 динара; остало: картографски 
и писаћи материјал, 25 гас-маски, више писаћих машина, 1 кројачка и 1 обућарска 
радионица (Брајићи), 1 складиште сваковрсног прибора и хране, станови на Равној 
Гори- командно место Михаиловића уништено.

[....] Према изненадно извршеним рацијама у Чачку, Ужицу и Пожеги 
установљено је да се маса партизана поново вратила у градове. У Чачку је ухваћено 
182, од којих је 16 одмах стрељано, пошто је доказано да су учествовали у борби; 

9 XII 1941 Командант дивизије посетио је 260 пешадијски пук у Чачку, а 
у Пожези 2 батаљон 260 пешадијског пука. Команданти су изнели своје утиске у 
извештајима. По мишљењу п.пуковника Хердера тешко се могу очекивати напади 
на трупу, пошто се свако боји извршења одмазде 100 за 1.

10 XII 1941 У Чачку је извршена рација. При том су ухваћена и стрељана 
32 партизана, за које је доказано да су активно учестовали у борби. Даљих 187 
комуниста биће похватано и предато заробљеничком логору ортскомандантуре.

За. 113 дивизија. У борби с бандом код Ариља убијено укупно 30 комуниста, 
а од ових 2 вође. При потери у Чачку и околини стрељано 32 комуниста, ухваћено 
187. Четници, који су одани влади, убили су бившег комунистичког команданта 
места у Чачку и ухватили комунистичког комесара. 

11 XII 1941 260 пеш. пук једним батаљоном извршио је две акције у пределу 
Чачка и том приликом заробио 47 партизана и 4 комуниста. 261 пеш. пук заробио 
је 15 комуниста. Као плен прикупљено: 1 лаки митраљез, 136 пушака, 3 пиштоља, 
ножева и 8100 метака пешадијске муниције.

 Од оних комуниста који су јуче заробљени, после темељног саслушања 
стрељано је 34.

13 XII 1941 При акцији 1 батаљона 260 пеш. пука у пределу југоисточно 
од Чачка заробљено је 19 комуниста и 18 партизана. Даљих 10 комуниста је 
стрељано. 

17 XII 1941 260 пеш. пук са снагама једног батаљона извршио је две акције 
у простору око Чачка. Том приликом је заробљен 1 лаки митраљез и неколико 
пушака с муницијом. Стрељано је 5 комуниста.

[...] Наше оружане снаге у сарадњи са четницима верним влади, у 
извештајном периоду, врше успешне акције чишћења како у рејону Крушевац-
Чачак-Ужице тако и у рејону Рашка-Нови Пазар. 

Партизани нису ни у једном месту у овим рејонима пружили јачи отпор и 
повукли су се према југозападу, преко планине Златибор према Санџаку и Црној 
Гори, у којем правцу су већ претхопдно евакуисали муницију и намирнице. 
Четници верни влади у стопу су гонили партизане. Код Добраче (15 км јужно од 
Ариља) дошло је до борбе између једне изванредно јаке групе партизана и једног 
слабијег одреда четника. Једна друга група партизана задржала се код Средње Реке 
(15 км југоисточно од Ивањице). На свом путу повлачења обе банде су уништавале 
села и до смрти мучили припаднике четника.198 Једна јача банда партизана која 
се налазила у одступању наишла је на четнике верне влади 4 км северозападно 
од Дуге Пољане па је била приморана на повлачење. Штаб врховног команданта 
четника Југословенске војске, Драже Михаиловића, могао је бити бољом планском 
и концентричном акцијом у Равној Гори од стране наших оружаних снага разбијен, 
односно заробљен. Михаиловић се управо у задње време суочава са појавама 
расула у његовим редовима. Неки од његових нижих старешина прешли су са 
својим одредима Недићевим јединицама, други одреди су упућени од стране 
Михаиловића у своја завичајна подручја да би се тамо самостално борили против 
партизана. Дража Михаиловић је успео да се на један дан пре почетка акције 
склони на сигурно место, док се један већи број његових официра и људства предао 
без отпора. Један јачи одред Драже Михаиловића повукао се, под командом мајора 
Палошевића из села Ба у правцу планине Рудник.

20 XII 1941 [...] Група Михаиловић може се рачунати да је разбијена. 
Многе Михаиловићеве присталице изгледа да су побегле у шуме и брда. Постоје 
извештаји према којима ове банде, које су остале без вођа, покушавајући да пређу 
у четничке јединице Косте Пећанца. Комунистички устанички покрет је додуше у 
опадању, али још није угушен [...] Српско становништво треба тако да се васпитава 
и на њега да се утиче да на своме подручју не трпи никакве побуњенике. Оно мора 
да научи да у побуњеницима свих врста види сопствене највеће непријатеље. У 
случају прекршаја безобзирно позивати на одговорност породице, кућне заједнице, 
општине итд. [...] Све Михаиловићеве присталице сматрати побуњеницима и 
према њима не поступати на неки други начин. Српска влада се стара да онемогући 
или бар ублажи оштре мере противу, наводно, само присиљених присталица 
Д.Михаиловића. Ово се мора спречити. На исти начин треба све учинити да се 
спречи прелазак присталица Д.Михаиловића у легалне организације.

198 Ову тврдњу немачке војске потврђује и Александар Ранковић у писму Јосипу Брозу Титу 
10. децембра 1941. године где је поред осталог наведено: “Ми ћемо извршити ово наређење, 
али бисмо хтели да те упознамо претходно са следећим чињеницама: 1. Чете које су стигле 
у врло су лошем моралном, физичком и здравственом стању; 2. Командни састав ових чета 
показао је на путу крајњи нехат и дозволио масовну пљачку по селима, што је имало баш 
данас врло штетне политичке последице по нас.” (Извори за историју СКЈ, Документи 
централних органа КПЈ, НОР и револуција (1941-1945), књига 1 (6. април – 15. септембар 
1941), Београд, 1985, стр. 200-201, 474).
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23 XII 1941 Ортскомандантура у Чачку стрељала је 31 комунисту, од којих 
једну жену.

24 XII 1941 Ортскомандантура у Чачку стрељала је 6 комуниста.

30 XII 1941 У Чачку стрељано 50 комуниста.

(Зборник НОР-а, I, Београд, 1949, стр. 438, 509-512, 515, 558-559, 621, 643, 650, 656-661, 665-667, 676-678; 
Зборник НОР-а, XII-1, Београд, 1973, стр. 563-567, 626-634, 679, 681-682, 691-692, 733-742, 790-791, 799-
803).

БР. 327, ИЗВЕШТАЈ - РАТНИ ДНЕВНИК БОЖИДАРА ЋОСОВИЋА 
“ЈАВОРЦА”, 1. АПРИЛ-28. АВГУСТ 1941.

Зовем се Божидар Р. Ћосовић. Рођен сам у селу Брезови, срез Моравички. 
Када сам позван на вежбу 1. априла био сам у селу Конареву био мобилисан као 
шофер. На дан 12-ог априла када је пета колона изјавила да Немци већ долазе ми 
смо се сви повукли са својим командиром тако званим поручником Вајдићем. 
Према Сарајеву дошли смо до Вишеграда, ту смо били 2-3 дана одакле смо добили 
наређење да се повучемо за Краљево. Приликом мога повратка у Краљево, видео 
сам да је већ завладала пета колона и да се неможе дати отпора Немцима. Почели 
смо се по четама на разне правце кретати. Ја са својом четом вратимо се опет 
према Сарајеву. Када смо дошли до Ужичке Пожеге, одатле сам добио задатак од 
свог командира да останем у Пожези за превоз ратног метријала за Ариље, што 
сам и учинио, али на томе посвађам се са једним мајором непознатим, кога сам 
истог убио јер је био [кој загољени] петоколонаш, то је било код Ариља. Видећи да 
у тој јединици нема никакве команде и да се сви командири спремају за предају, 
у исто време претећи ми да ће ме убити, изаберем једну погодну прилику и са 
својим колима натовареним са оружјом и муницијом, и још са 10 војника решимо 
да потражимо Косту Пећанца и да се заједно боримо против Немаца. Али када 
смо дошли у Ивањицу познати петоколонац, неки водник жан. вода у Ивањици 
вратио нас је назад и коме да се морамо предати Немцима. Искористим прилику 
и побегнем с колима у правцу Ариља где сам нашао око 2.000 војника и њихове 
старешине који наређују да се не смемо борити против Немаца. Ја то нисам хтео 
чекати већ сам са колима отишао за Ужице, јер сам чуо да се моја чета налази у 
акцији са Немцима. Када сам дошао у Ужице у уторак у 5 часова одједном сам се 
нашао у борби против Немаца где сам се са другим борио читава четири сата, 
када је прекинута борба. Немци су се приближавали Ужицу. Видећи да нема спаса 
отишао сам са осталим за Пожегу. Ту сам видео све удвојене страже на свакој 
улици, да наши војници не би побегли, већ да се предају Немцима. Видећи то сам 
се мислио ја као велики Србин, а знајући да сам се заклео Краљу Петру и да се 
не смем предати тражио сам себи друштво да бежимо у шуму одакле би се могли 
борити против непријатеља. Тражио сам многе обећавајући им све могуће. Нисам 
успео да нађем никога. Успео сам само да нађем Драгослава Миленковића из родом 

РАТНИ ДНЕВНИЦИ



454 455

села Пресеке, срез Ариљски одатле смо кренули према Јавору где смо успели за 5 
дана да скупимо 12 људи. Из дана у дан наша организација расла је врло одлично 
тако да смо имали за месец дана 48 људи правих четника. 28. маја месеца решимо 
да извршимо заклетву и освештамо заставу. Пошто је било опасно појавити се 
од немачке силе, то смо решили [да] урадимо ноћу. Нашли смо попа Момчила 
Поповића и наредили смо му да дође тајно у Белоречку цркву где ће извршити 
заклетву и освештење заставе. На истом том месту изабрали су мене за војводу и 
назвали ме Јаворски.

По нашем повратку са заклетве одржали смо седницу у планини Грацу код 
Златибора где смо решили како да четујемо. Изабрали смо преки суд. Ја сам наредио 
на које су сви пристали и то, да се петоколонци издајници наше земље, да се хватају 
и убијају, пљачкаре, крадљивце и све оне који раде против Срба и да говоре ма шта 
против четника да се доводе код мене и да им суди наш четнички суд.

Одатле смо се растурили по тројкама како би се лакше хранили и да би се 
мање примећивали. Пре моје позитивне акције против непријатеља држао сам 
заседу од Ивањице до Сјенице и од Сјенице правцу Нове Вароши и Ужица где 
сам дочекивао Турке који су вршили крађе и убијали поштене Србе. Успео сам да 
спречим да за кратко време Турци опште нису смели прелазити у атар где станују 
Срби. Био сам немилосрдан према непријатељима. Тај страх се раширио на све 
стране. С тим сам и спречио саме Немце јер су долазили по селима око Ивањице 
пљачкали поједине ствари. Ступио сам једног дана са њима у разговор. То је било 
у Јавору код станице жанд. Засрео сам 4 камиона немачка који су возили оружје 
и муницију. Постигнут споразум између мене и Немаца овако да Немци предаду 
мени на расположење да судим пљачакрошима и да прогоним Турке са наше српске 
старе границе. Успео сам да им одузмем 2 сандука муниције и 12 пушака које су 
оно одузели од појединих сељака.

Јуна месеца приметио сам да по селу долазе неки непознати људи који 
су пописивали поједине људе, а то су били комунисти. Ја сам их одмах почео 
разгонити јавно држао говор противу њих. На сваком скупу тј. о неком празнику 
скупља се свет, ја сам ишао јавно и држао говор како треба да будемо четници и да 
се боримо против окупатора.

20ог јуна одржана је се седница нас четника, број нас је био 86 добрих правих 
четника. То је било у планини Златару, где решисмо да је време да прогонимо прво 
усташе Хрвате, пошто смо имали најближу станицу усташку код Нове Вароши, 
Кокин Брод, то решисмо да на Видовдан 28. ударимо на њих. Али 21ог јуна дође 
један од чувених војвода код мене, Радомир Ђекић. Каже да је пошао код Косте 
Пећанца. Дивећи се нашој организацији желео је да остане пар дана са нама. 
Примио сам га, изјавио сам му да је решено да ћемо на Видовдан ударити на Кокин 
Брод. Сам је рекао да то треба али је реко мали смо. Ја сам му рекао да нек сам 
посматра шта ће бити. 

27ог кроз ноћ сам се привукао до станице, а пошто је станица близу Увца, 
преко моста се није могло проћи јер је митраљез био усташки на мосту. Ја сам 
натерао четнике да прегазе воду. Премда је вода била дубока скоро до гуше, здраво 
смо воду пребродили.

Опколили смо станицу. Још док нисмо дошли до станице, опазили су 
усташе. Почела је борба. Свега 5 минута било је пушкарање, извршио сам напад. 
Успео сам са бомбама бо[......]199 у станицу да присилим да се одма предаду. Рањен 

један, мртвих није било. Заробио сам 24 усташа, око 30 пушака, две машинке, 3 сан. 
мун., 8 ком. пиштоља и осталих разних ствари. Усташе сам побио, само тројицу 
пустио да кажу како је било. У исто време продужили смо за станицу Штитково 
опш. Божетичка. Али пошто је ту било око 45 усташа и знајући да ћемо их напасти 
они су били у заседи. Приликом нашег привлачења на станицу почели су нас тући. 
Ми смо извршили јуриш и све их потукли и оружје одузели. Број придобијеног 
оружја износи две машинке, 30 пушака и пиштоља, бомби и остале ствари.

Турци су се одма бунили у Кладници па су се концетрисали и ударе на 
српско село где су са наше стране дочекани и разбијени. Више се нису појавили. На 
дан 28ог августа заказат је састанак свих грађана из 4 села да дођу у Миланџу где 
сам био заказао да ћу доћи ради збора. Када сам дошао нашао сам садашњег мог 
побратима Ђура Смедеревца где смо се договорили о заједничкој акцији, одакле 
смо продужили заједно.
(ИАЧ, Ратни дневници из НОБ-а, К-1, Дневник Божидара Р. Ћосовића из Брезове (Божо Јаворски), рег. 
бр. 1303/1)

БР. 328, РАТНИ ДНЕВНИК РАДОЈКА ЈОВАНДАРИЋА КОМАНДАНТА 
КОТЛЕНИЧКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА, 2. АПРИЛ-8. НОВЕМБАР 1941.

1941. год.

Добих позив 2-IV-1941. год. да идем у команду.
Стигао сам у Мостар 3-IV у 7 ч. после доста заморног пута јер од Вишеграда 

у вагону смо били један на другом.
почиње рад.
Активни подофицири иду што пре у своје одређене јединице те нама 

резервним официрима остављају дужност без довољног упознавања са дужношћу. 
6ог – IV у 7 ч. већ добивамо прве бомбе из авиона непријатеља. Немамо још појма 
о рату који се већ води па чак ни о мобилизацији.

Већ у вече чујемо да је и Београд бомбардован. Од људства се нам до сада 
јавило око 40%.

Старамо се да се са послом упознамо и тек што смо дужност схватили и 
почели рад како треба (са оно мало људи) већ 13- IV по налогу Павелића оглашава 
се „Хрватска за слободну државу“! Наша браћа Хрвати напуштају своју војничку 
дужност. Без „збогом“ иду из стражара са својих места. У логору хаос. Опљачкано 
све. Долазе „Усташе“ а њих размештају наши из окружне команде. Сад смо без 
људи за рад. Пета колона овде извршила је у пуној мери своју дужност.

У армији неизвесност.
Рад је стао и на саобраћају-железници.
То је не само у Мостару него свуда редом ка мору.
Радимо једино на снадбевању храном. Настаје слободно бомбардовање 

пошто су и контра-авионске батерије војници напустили своја места и демолирали 
своје топове.

У круг с. логора и на другим местима леже батерије без послуге и запрега. 
Жалосна слика коју до сада нисмо никада видели. У пуној мери издајство, јер већ 
почињу и напади банди.

14- IV у ноћ целе ноћи борба са бандама које хоће напад и пљачку Мостара. 
Чујем борбу.199 Оштећени део документа.
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14/15 – IV исто се продужује, дању слабо а ноћу у пуном јеку дејствује и 
артиљерија – смирено све али добих и ја једно зрно кроз прозор.

15. Ујутро горе села на западу од Мостара. Слика жалосна – горе села Бело 
Поље и околина.

У таквој ситуацији нема места ту остати. Чује се о примирју али пред ноћ 
већ се говори о повлачењу. Идем у артиљеријски Штаб а тамо ми кажу да треба да 
се повучемо у 19.30 ч.

Обавештавам г.г. официре у с. логору о томе али немам детаљну заповест 
за то повлачење. Речено нам је да ћу је добити – чекам до 18 ч. нема ништа, а већ 
поједине групе иду без реда.

Наређујем ред. 
У 18.45 ч. крећем и ја пошто се опраштам са браћом Хрватима који љубећи 

се са мном плачу. Препоручујем им да чувају оно што ми остављамо јер ће им 
требати.

Са неколико наших људи – морнара Белопавлића из Адрана и др. крећем 
пешке у 18.45 ч.

После пешачења од 10-15 км. стиже ауто који ме прима.
У Невесиње стижем у 23 ч.
Украдоше ми шињел са цигарама и ципелама (2 пара). Дадох у зајам 1.000 

дин. једном официру који са подчињенима каже да није примио плату. Уместо 
новаца врати ми 10-15 цигарета.

16-IV полазак из Невесиња у 5 ч. спавао нисам.
У Билећу у 11.30 задржани смо. Чујем да се ту имамо предати Италијанима. 

смештени у кругу касарне чекамо. Киша.
Велики Петак 

Артиљеријски штаб за Невесиње
17 – IV повратак за Мостар а неки за Калиновник, Јелова Гора, Фоча. Пред 

Фочом на 8 км. сретамо Немце у 23 часа. Разоружање. Ноћ у колима. Без дувана 
смо. Киша, у путу превртање кола.

Велика субота. Продужење за Горажде. Око 70 официра, 300 подофицира 
и војника. Полазак у 8 часова. Дан леп. Чује се да ће нас сељаци напасти. Немци 
нам дају оружје па га опет узимају и примају да нас прати њихова моторизована 
стража. Око 3 тенка и неколико мотоцикла нас прате. Од Горажда ка Вишеграду 
продужујемо без застоја. Лом скрхане опреме, топова, аута и камиона свуда путем. 
Од Вишеграда ка Ужицу преко Шаргана газимо снег. Камиони нас издају један по 
један да се други претовари док и он изда. Њихов се број смањује и од Немаца јер 
нам с времена на време узму понеки по своме избору.

Растурени по свом Шаргану у дефектима или покрету светле фарови као 
очи звери у ноћи. Километрима се отегла ова у тамној ноћи светлећа поворка која 
вијуга серпентинама као змија кроз густу шуму четинара на Шаргану. Да није 
амбиса који на уским завојицама зјапе под нама и у другим приликама ово би 
путовање било и интересантно сада пак сваки се завукао у свој оковратник и ћути 
непомично чак и онда када точкови камиона дођу и на саму ивицу амбиса у дну 
кога се виде остаци већ раније скрханих кола.

Негде око Устипраче зауставише нас Немци да прође њихова моторизована 
колона ка Ужицу. Мој камион не може да крене-дефект. Полазим сам пешке али ме 
у путу стиже један камион шофер-официр који ме познаде нареди војницима да 
ми нађу места или „сви доле“. Људи се збише и узеше ме на колена.

 У путу се притовари још неколико те смо били једна збијена маса руку, 
ногу, глава и трупова, из којих човек не би могао издвојити погледом шта коме 
припада.

На десетак км. пред Ужицом шофер заустави да одрема зору. 
Сви покушасмо то али хладноћа нас одмах буди. Крећи даље! Стигнемо пред 

свануће у Ужице.
Немачки стражар ме упућује у једну бившу кафану (без газде) у којој нађем 

неколико виших официра где по патосу и столицама спавају. Зима им је нађоше 
неке даске те наложисмо ватру. Огрејах се и одох у ћоше да наслоњен на сто 
одспавам. Умисмо се па онда пред њихову команду у гимназију.

Ускрс православни.
Војника наших пуна гимназија међу њима и мојих сељака: Радивоје 

Јовановић, Радован Мишанин, Комнен Лазовић и др.
После дужег већања шта ће са нама одвезоше нас на воз за Чачак: војници и 

резервни официри кући! А активни официри за Београд.
Стигох кући на Ускрс вече. Тиме се заврши моје ратовање од 2 до 20-IV 

1941. или боље рећи туцање времена и нерава. Стари ратници ненавикнути на 
овај рат беспомоћно блену тупо у стварност данашњице и не могу да схвате шта се 
догађа, не могу да нађу оправдања себи па ма шта предузели па чак ни за херојско 
самоубиство. Овај ратни поход са наше стране би се могао назвати: „Блесави дани 
1941.“ а не светли дани.

Немачка команда наређује да се сваки обвезник пријави и преда оружје под 
претњом смртне казне. По где-где убијају и вешају људе под изоговорм да вешају 
комунисте или пљачкаше.

Комунисти се гоне немилосрдно, њихове куће пале, а породице интернирају 
а они беже у шуму да отуда враћају зло на зло.

Немци ступају у везу са Пећанцем и он наређује да се сваки из шуме врати 
кући. Међу људима у шуми налазе се и групе наших патриота – Четника и војника 
који се не одазивају на позив већ чекају време за ослобођење. Споразум Немаца са 
Миланом Недићем исто тако пролази.

Гоњења и паљења кућа све чешћа као и убиства.
На име комуниста „Партизана“ врше се пљачке, уцене, убиства у толикој 

мери да је већ несношљиво. Партизани користе прилику да око њих прикупе један 
мали број нестрпљивих младића али убрзо силом гоне у своје редове.

Народ укљештен међу 2 ватре (пљачкаши Немци и партизани) почиње да 
помишља на организацију за отпор.

Људи војних четника (Драже Михаиловића) силазе у села и обавештавају 
о свом циљу. Нагло почиње организовање четника Југ. народне војске у августу и 
септембру док партизани почињу са саботажом, руше мостове, путове, нападају и 
на возове али снадбевајући се силом од народа нису баш омиљени , у маси.

Немци доследни својој претњи сто за један чине злочине и над невиним 
грађанима и исте натеравају на чвршћу организацију за отпор који местимично у 
сеп. узима замаха устанка који се шири нагло.

Последњих дана септ. у руке устаника пада Чачак пошто су већ ужички 
крајеви били раније ослобођени.

Последњих дана септ. група четника Доњо Гружанског-војводе Милована 
силом хоће да натерају овај крај у свој одред који народ као Пећанчев осуђује „за 
издају“ јер се „удружио са Немцима“ а његови људи пљачкају по околним селима а 
не бране народ од Немаца.
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Људи хоће у комунисте пре него к њима. Питају ме шта мислим, терају 
ме да пођем пред њима. Куда ћу морам да се определим и као војник реших се за 
организацију четника народне војске. Изненађујући одзив. За неколико дана мој 
котленички одред броји преко 1.300 људи из општина: Тавник, Обрва, Лађевци, 
Цветке, Милочај и Сирча али са непуних 100 пушака.

Блокада Краљева окт. 1941 а 13. октобра почиње напад у 1 час са 
артиљеријском припремом од 45 минута.

Моја активирана чета је на положају Сирча-оловна фабрика.
Штаб се из Милочајске школе сели у Опланиће код Милорада Бисенића куће 

који истога јутра добива унука.
14 - X ноћне борбе без успеха. Мој рад демонстратира.
14 – X Немци продиру са тенком дуж друма ка Конареву-пуцњава из пушака, 

митраљеза и топова и њихов повратак натраг.
Извиђају авионима и бацају летке претеће. Криве партизане за пљачке села 

иако су сами започели. Народ је од два зла – Немаца и партизана – изабрао мање 
бар себи сродније савезнике. У вече канонада Ратарске школе. Наш десно крилни 
топ нема глицерина – Шаљем кући за глицерин и машински зејтин да се [ову] ноћ 
донесе.

Пресељен штаб у кућу Тијосава Чешљара – бољи заклон од ока.
Оснивам пушкарску радионицу, пекарницу и одређујем иследника одреда.
15 – X Артиљеријска паљба на школу у Сирчи пре подне.
Наши такође враћају. Двојица избеглица које су међу 300 наших радника 

Немци синоћ побили из митраљеза.
16, 17. и 18- X чује се да су Немци побили преко 2.000 наших радника из 

фабрике авиона, железничке радионице, железничко особље грађана (лекара, 
инжињера и др.)

19. и 20. снадбевање материјалом.пошиљке авионских бомби за Витановац.
Бомбардовање из авиона 20-ог Чачка.
21. Напад и паљење кућа по Грдици, Јарчујак, Конарево и Адрани. (побегли 

партизани распрштали се свуда!) Време лепо.
22ог облачно. Враћање побеглих јединица. Мир свуда.
Целе недеље ради се на пресецању путова и извиђању положаја 

непријатељских. Капетан Дерок ради неуморно на извиђању Сирча-Врба-Ратина-
Краљево.

3-XI – у вече позива мајор Ђурић све команданте одреда у свој штаб на 
Ружића брду. Извештава да су Партизани узели Пожегу од четника и концетришу 
трупе за напад на четнике у Чачку; Четири чете са опсаде Краљева повукли су ка 
Чачку.

По наређењу Дражином има се Чачак бранити а партизани разоружати 
милом или силом. Пита који би одреди пошли ка Чачку. Ја сам мојим одредом 
остајем код Краљева (Сирча-Поповић)

4 – XI Одлазе партизани наши слој по слој ка Чачку. Три топа са мога одсека 
повлаче се да не падну Немцима.

5 – XI Почињу борбе и трају наизменично.
6 – XI – 7 XI 
7 – XI у вече пале Немци магацине у Бели Марковцу и Јововцу. Долазе 

патроле у Грдицу а
8 – XI Пробају и на Камиџори и Сирчи, пале два сена и једну кућу па буду 

одбијени.

Цео дан неизвесност шта се догађа.
Ноћу 7/8 – XI у борби са партизанима у Книћу одред капетана Ристовића 

послат по Дероковом налогу губи 1 мртвог и 4 рањена, а по том је упућен на 
Мрчајевце по тражењу пор. Луковића и М. Ристовића за појачање. У 15 ч. добивам 
извештај од капет. Ђорђевића да је он са одредом посео положај на Чачанском 
путу, лево од њега до Мораве Здравковићев Адрански одред а десно нема везе јер 
је Анђелковић распустио свој Комарчевски одред. Вуле се повукао на лакат.

Долазе ми артиљерци са извештајем да су ти партизани узели топове-незнам 
шта ми је са одељењем Јова Вишњића који је био у заштити топова. Где је Дерок, 
Ђурић не зна се.....

Гор.шп. 19 Лађ.

На Камиџ. мосту лево партизански одред око 120 људи – 1 митраљез. Десно 
котл. одред 72 пуш. до цркве.

Код моста  34
Код гробља  16
цркве  9

Код главне скеле објави (3 скеле) до подгорске воденице 73

Саобраћај: Бисенића куће – Миленковићи, Равни Гај – Сирча
У кући Бурмаза Милоша-Гајчани-Сирча.

(ИАЧ, Ратни дневници из НОБ-а, К-1, Дневник Јовандарић Радојка200, официра ВКЈ из Обрве, војводе 
котленичког из 1941, рег. бр. 533)

БР. 329, РАТНИ ДНЕВНИК НЕПОЗНАТОГ ЧЕТНИКА,
27. ОКТОБАР-28. НОВЕМБАР 1941.

Ови прикази овде то су делови и одломци из живота које сам преживео 
од дана мога изласка и бегства из Новог Сада. Човек никад не може ни да сања, 
какву садашњост проводи и каква га будућност очекује. Ови дани до судбоносног 
6. априла 1941. то су дани који се чврсто урезују у души сваког честитог Србина. 
Бегство у туђ свет без игде ичега. Тек сада се завера и освета стварају у твојој души. 
Твој дух лебди изнад свега што је живо, он чека дан, дан да одлети кући где је 
годинама и месецима лебдео. Али сада тај пређашњи мирни дух жељан је освете. 
Дакле исто тако, као што је речено у народној пословици: “Мило за драго!”.

27.X. 1941.

Ово је мој први дан када сам са срцем пуним мржње, и жељним освете 
кренуо против народних издајника и свог вековног непријатеља Немца. Али 
где смо кренули? На Краљево. На место где се утврдио Немац после повлачења 

200 Радојко Јовандарић, земљорадник из Обрве, рођен 1883. године, резервни потпуковник 
војске Краљевине Југославије. У току устанка организатор Котленичког четничког одреда 
и четничке организације у гружанском срезу. После рата ухваћен и осуђен од војног суда 
Ваљевске војне области-веће чачанског подручја, 4. августа 1945. године на пет година 
лишење слободе и губитак појединих грађанских права, зато што је: “у издајничкој 
терористичкој организацији ДМ заузимао положај четничког команданта округа 
краљевачког...”. (Пресуда суда бр. 117/45)
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из Ужица, Ужичке Пожеге, Чачка и Милановца. У непосредној близини Краљева 
налази се и манастир Жича. Овај манастир који је носиоц наше средњевековне 
културе и архитектуре, сада је под најездом дивљака и Авара из XX века разрушен 
и спаљен; Зар дивљаци да нам руше и пале наше светиње, зар да нам Жича у којој 
се крунисао наш први српски краљ “Стеван Првовенчани” из династије славних 
Немањића, буде спаљена и обесчашћена. Дижте се Срби до последњег, ајмо скупа 
сви па ма у смрт.

Ово јутро киша и ветар расхлађују ваздух, али ми крећемо по наређењу. 
Састанак је у 8h у касарни 19 артиљеријског пука у Чачку. Ово јутро су ме отац и 
мајка са још једним својим другом, доста забринути испратили. Овај друг “Дуле” 
који је избеглица из Призрена којег ја спомињем, 12. августа 1941. године отишао 
у Равну Гору код пуковника Драже Михаиловића. По распореду је припадао “I 
јуришном одреду среза Таковског” поручника Звонка Вучковића. Овај друг је 
после огорчених борби око Крагујевца, Рапај Брда, Бара, Љуљака, Такова, Велереча 
и Милановца био послат на боловање у болницу остао је код мене, кренуо је сада 
ето на Краљево.

Наше друштво сада сачињавају десет телефониста, 3 сестре болничарке 
и водич наредник “Барикада”. Целим путем нас је пратила киша. При доласку у 
Мусину реку сестре остају у кујни и амбуланти, а нас 10 са материјалом крећемо на 
положај. Ово село се зове Драгчићи. Стигли смо у 5h по подне. Одмах је извршен 
распоред: Јовица Стојановић и Жика Тешић одлазе у Јелички одред за телефонисту. 
Ја код команданта, а уједно и линијаш, Дуле у централи у Деламеа у централи а 
остали у раднички батаљон. Још ово вече смо ја, Бобан и Раде постављали линију 
од Новог до Старог Штаба. При нашем доласку на положај топови су тукли и ми 
смо преживели “крштење”.

28-X-1941.

Ово јутро када је Дуле отишао по доручак видео га је и препознао га 
командант поручник “Милорад Ристовић” који је са њиме заједно био осуђен на 
смрт од стране Немаца при њиховом повлачењу из Чачка. Та је он одведен у одред 
I чете код потпоручника Николе Петковића. Сада је наоружан и са две тројке 
отишао је у чаркање Немаца код Ратарске школе. После примљеног ручка смо ја и 
Бобан постављали везу са Мрчајевачким одредом који се налази преко манастира 
Жиче, само их Ибар одељује. Овога дана је било затишје на “положају”. Линију смо 
постављали до 9h увече пошто је тај одред удаљен од “Штаба” за 3-4 километра. У 
Мрчајевачком одреду смо добили 2 хлеба и по порцију лепога пасуља са овчетином. 
Овога дана у нашем “Штабу” није било хлеба.

29 – X – 1941. 

Ово јутро пред зору пушкарање патрола. Са другом Јовицом и Словенцем 
Деламеом Мирком обишао сам линију до “Мрче(ја)вачког одреда” време се 
побољшало, зато је Немачки потез извиђао. Такође смо сва троица ручали код 
њих, намазали ципеле са уљем, налили елементе од телефона, и кренули у Штаб. 
На путу је била прекинута веза, поправили смо. Овога дана је Сирча из потеза 
бомбардована и нешто је у њој запаљено. Наши топови су овога дана из Сирче 
гађали Краљево. Још у подне су из нашег одреда поднаредник “Петровић” са 10 
људи отишао у чаркање код Ратарске школе. Сви су се здрави и живи вратили.

30 – X – 1941

Ово јутро после кукњаве Жикине и Јовицине, сам добровољно одлазим у 
“Јелички одред” да их сменим. Тај одред се налази на 300 м од Рат. школе, а штити 
га само једна шума, дакле “мртва стража”. Време је лепо, потез извиђа и сам је гађао 
Сирчу у којој су изазвати пожари. Такође је и Жича гађана. У овом одреду још првог 
дана свидео ми се наредник “Миломир Миленковић” и наредник резервни “Воја 
Лазовић” његов брат Мићун Лазовић. Дежурам овог дана и ову ноћ. У вече после 
8h јавио ми се друг Дуле преко телефона и јавља ми да је он сада због боловања 
пребачен у телефонисте и да у јутру долази код мене, где ће остати.

1 – XI – 1941 [31 – X - 1941]201

Дан освану леп. Наш командант у Штабу Ристовић има славу и рођен-дан. 
Још рано у јутро преко телефона му честитам. У јутро је дошао Дуле. У 4h по подне 
одлазим ја са још једним војником у Штаб по знаке за распознавање и петролеум 
за лампу. у Штабу велико комешање. После кратког говора и добивања следовања 
дувана, примљеног гаса, знака за распознавање и кокошке која је на ражњу печена 
за Миленковића враћам у одред Јелички. После вечере на којој су наредник Воја, 
наредник Миленковић, Мићун, Дуле и Добривоје појели 5 печених кокошки и 
попили 2 чутуре ракије стижем и ја из Штаба. Добро гладан сео сам да вечерам, 
а мени се придружио и наставио Воја, који је био специјалиста за “петоколонаше” 
то јест за кокошке како смо их ми звали. После кратког времена Штаб је наређивао 
да командир Миленковић дође у 11h у Штаб. Командир је по наређењу отишао, а 
ми смо већ слутили шта ће бити. После кратког времена, вратио се командир и са 
осмехом рекао: “Дакле дође време што смо толико очекивали, а то је напад у 1h по 
поноћи”. Издато је наређење да се предстраже повуку и збор пред канцеларијом. 
Тада је командир у неколико речи изнео задатак што се има извршити, реко знаке 
за распознавање, одредио 2 тројке да са Војом и Мићуном крену у колоније као 
извиднице. Напад је извршен у 1h. Прво иду тенкови, а имали смо их 2. Њихов 
пут је поред Ратар. Школе па главном улицом до Станице затим споредном 
натраг, да униште разоре митраљеска гнезда, затим на знак зелене ракетле улазе 
бомбаши, а на знак друге зелене ракетле улази пешадија. Бомбашу су наоружани 
са пиштољима, бомбама и камама. Наша чета је већ отишла, само смо остали ја и 
Дуле. Већ је почела тутњава тенкова и камиона који су се приближавали Р.Школи. 
Почели су да грокћу митраљези и бомбе, затим су топови од Аеродрома отворили 
ватру, топови из Сирче такође туку. Дулета је после кратког времена ухватила 
грозница, те је легао, а ја сам дежурао на телефону. Ова грмљавина трајала је 
до 3 сата. Изненада сам чуо тенкове како се повлаче, затим камионе. Стојећи на 
вратима у мраку изненадио сам се кад су из Шуме почели да излазе десетине људи. 
При светлости лампе препознао сам командира Јанковића202 из јуришног одреда, 
а том одреду је припадао и мој друг из Н.Сада Влада Бојчев. Јанковић је носио 
на леђима 2 пушкомитраљеза и једну пушку. За њим су ишла три његова човека, 
затим из Чачанског одреда “Црни” и “Китоња”. Пошто су се окрепили водом јављам 
штабу да су они пристигли, али они нису знали пута до Штаба те сам их ја по 

201 Лучиндан је био 31. октобра, овде је у питању грешка писца дневника, па се сви датуму у 
даљем делу текста померају  за један дан уназад.

202 Милутин Јанковић.



462 463

наређењу команданта Ристовића повео. После проласка кроз густу и шипражјем 
испуњену шуму стигли смо до штаба. Командант је лежао на кревету. Када смо 
поседали и почели причање, командант ми наређује да кренем и да потражим 
Николу Петковића командира I чачанске чете који добија налог да поседне ров код 
Краваричког одреда. Када сам хтео да пођем команд. ми додаје пушку са речима 
“Нека ти је ово успомена од мене на данашњи дан, никоме је ни за живу главу не 
дај”. Петковића нисам нашао и стигао сам у зору у Јелич. одред код Дулета. Ту сам 
затекао још 3 човека од Јел. одреда. Затим су пристизали и други, само су нам 3 
човека нестала. На путу од Штаба до мог одреда наишао сам на 2 рањеника. Један 
је био “партизан” а други из Јанковићевог одреда. Овога смо нас троје у ћебету и на 
пушки однели у Штаб. Јанковић је као мајка за рањеним сином плакао на рањеног 
који је имао 17 година. 203 Овако је прошао напад.

2 – XI – 1941 [1 – XI - 1941]

Ово јутро извиђачи бомбардују положај и нека склоништа од муниције. 
Ово вече сам са три човека отишао у “Краварички одред” по вечеру. Тамо сам узео 
казанче од командира “Вукадина Рајковића” донео сам вечеру и хлеб. После вечере 
смо ми у канцеларији били весели и чинили смо шале један на рачун других.

3 – XI – 1941 [2 – XI - 1941]

Овог дана затишје. Дан је сунчан. Предвече са Ратарске школе Немци 
гађају митраљезима наше патроле који их “чаркају”. Сада нам се вратио и друг 
“Солдатовић” који је после напада са “Барикадом” и болничаркама залутао 40 км. 
Њих је било 40.

4 – XI – 1941 [3 – XI - 1941]

До подне извиђање авиона на положају. Опет су бомбардовали и запаљивали. 
За подне смо имали некакав пасуљ. Нисам ручао. После ручка отишао сам са Војом 
и Мићуном у Мусину реку да потражим поручника “Музикравића”. Нисмо га 
нашли јер је он био отишао у “Сирчу” као заштитиница топова. После повратка 
на(и)шли смо на Барикаду и са њиме смо отишли у Штаб. Ту смо узели соли и 
знаке за распознавање. Пред штабом смо затекли и друга “Оцокољића” који се 
изгубио после напада.

Овог дана пре подне око 11h нехотице друга Солдатовића могао сам 
погинути. Када је он дошао са страже у канцеларију, узео му је друг “Дуле” 
манлихерку и ставио му метак у цев. И он пошто није знао за метак окинуо је више 
моје главе.

Око поноћи пушкарање око Штаба. Затражили смо телефоном Штаб, али 
веза је била прекинута. Тада је пало наређење да се стража повуче а и сви скупа 
да се повучемо. Кренули смо. На брзу руку скупили смо своје ствари и кренули 
према Штабу. У штабу је било све готово. Све чете стајале су у строју. После краћег 

говора од команданта кренули смо. Нико од нас није знао куда и камо идемо. 
На путу смо разоружали 2 партизана који су били на стражи. Залутали смо јер 
нисмо нашли пругу од “Адрана” према Чачку. Присилили смо једну жену која нас је 
извела. Кренули смо. Пред зору стигли смо у Слатину.

5 – XI – 1941 [4 – XI - 1941]

Ту смо се склонили под Шупу код станице а у јутро смо наставили за Чачак. 
По подне стигли смо у “Заблаће” ту нам одржан говор где нам је исказано да идемо 
да очистимо Чачак од “партизана”. Кад смо пришли Чачку у Атеници развили смо 
се у стрелце. Био сам на левом крилу до пута. Партизани су отворили ватру на 
нас. Настала је борба и чишћење терена. Борбу смо водили до пред 8h. За вечеру 
ништа нема појео сам 2 главице купуса. Тада сам био одређен за стражара да чувам 
партизанске заробљенике. Заробљеника је било 36. Међу њима био је партизан 
кафеџија “Вук Стојић” трнавац. На стражи смо били нас четири. Вече је било 
хладно а и киша је падала. Око пола девет изненада пушкарање око нас. Помислили 
смо да су се партизани приближили.

6 – XI – 1941 [5 – XI - 1941] 

Склонили смо се у Шталу где су били заробљеници. У јутру смо добили од 
газде за доручак једну шерпењу качамака са сиром. Поделили смо. Сваки је добио 
по 4 кашике. Око 9h добили смо још десетак људи да спроведемо заробљенике у 
Пук 19 арт. у Чачку. Кренули смо. Када смо стигли у касарну предали смо их. Затим 
сам са још 4 друга отишао на гор. спрат да видим Немце који су били заробљени 
у околини Горњег Милановца. Ту сам се задржао десетак минута. Они су баш 
примали ручак. Кад смо се вратили у Штаб у Атеници припао сам првој чети трећег 
вода. Командир ми је био Прелић кафеџија из Чачка. Добили смо ручак. После 
ручка кренули смо у заседу дуж атеничког канала. Ту смо лежали цело по подне. У 
вече смо добили вечеру. Киша је почела да пада. Донео је свако сноп “шашине” и са 
тим се покрио. Ову ноћ смо лежали, надајући се смени, али од смене ни говора.

7 – XI – 1941 [6 – XI - 1941]

Јутро смене нема. Дакле старо, лези па ћути. За доручак чај. Сада смо 
дознали да се преговори воде. Ми смо и даље наставили да хватамо присталице 
партизана. Када су им наши по подне поднели услове, за које они нису били 
вољни да прихвате, дат им је ултиматум да у 4h почиње борба. Али они кукавице и 
превртачи, истерали су из домова жене, децу и сестре све пред пук да траже прекид 
непријатељства. Али наши нису пристали. Већ су преговори настављени. Ову ноћ 
остали смо такође на положају у заседи.

8 – XI – 1941 [7 – XI - 1941] 

У јутру обрео сам се у једној штали. Јанковић је већ стигао са својим 
јуришним одредом. Сада сам се опет нашао са “Владом” био је добро наоружан. 
Имао је 15 бомби осим реденика и пушке. Око подне настало је приправно стање. 
Наређење је да се повучемо у Штаб. Повукли смо се. Ту смо добили задатак са које 
стране ко има да напада. Добили смо сваки по пола хлеба. Покрет је. Наш вод је 
добио задатак да нападне “Завод” и кућу у којој је смештен митраљез. Ми смо 

203 У овој борби наредник Милутин Јанковић је изгубио двојицу људи: Радојка Вујадиновића 
и Војислава Златића из Лучана (Г. Давидовић, М. Тимотијевић, Затамњена прошлост. 
Историја равногораца чачанског краја,  књига 1, Чачак-Горњи Милановац-Краљево, 2002, 
стр. 295).
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стигли у болницу. Тенк је отишао у правцу гробља. Борба је почела. Наш тешки 
митраљез из пука нас је штитио. Пала је ноћ, пуца се, стишава се, па опет пуцај. 
Митраљези грокоћу, незнаш са које стране туку. Пред зору око 3h прелете један 
авион који је пацио црвену ракету. Одједном прекид и наређење за повлачење. 
Правац повлачења је “Здрављак”. У зору стигли смо у “Здрављак”.

9 – XI – 1941 [8 – XI - 1941]

Затим од Здрављака под снегом који је падао на планини “Јелици” у 
Горачићи. Ту смо стигли око 4h по подне. Добили смо сваки парче сира и проје. 
Остали су кренули за Равну Гору, а нас 8 ту у Горачићи[ма] смо ноћили у једној 
кафани. Ту нам се придружила и болничарка “Славка”. На њен рачун смо правили 
шале ово вече.

10 – XI – 1941 [9 – XI - 1941]

Рано смо кренули нас 8 за Чачак. Лутали смо јер нисмо знали пут преко 
Јелице. Пут је водио преко Стенака[Стјеника]-Јежевице-Трнаве-Атенице-Лознице у 
Чачак. Кад смо дошли пред Чачак један авион је митраљирао касарну. Баш је добро 
дошао кад смо ми требали да се убацимо у Чачак. Ми смо целим путем молили 
Бога да буде узбуна, и десило се. Тако смо се ми убацили у Чачак. У 4h били смо код 
куће. Мајка се јако обрадовала. Отац је био већ 2 недеље у Београду. У Београду је 
остао месец и по дана.

Немци се опет враћају у ослобођене градове!

28 – XI – 1941
петак

Већ више од 3 недеље партизани су сами завладали Чачком, Пожегом и 
Ужицама пошто су одбили четнике, и сами су се прогласили за ослободиоце. Али 
одједном изненада дошла је Недићева војска скупа са Немцима да чисти крајеве 
од партизана. Прво је нападнут Рудник и они су стигли до пред Милановац, али 
су враћени. Већ у то време приметило се комешање између партизана. Али Немци 
и Недићевци нису надирали само од стране Рудника већ и од Краљева и Ваљева, 
дакле са свију страна на ослобођене градове. Ово јутро освануло је са лепим 
руменим сунчевим зрацима. Дан је леп како се може само пожелети. Али рано 
у јутро “добош” је лупао и наређена је мобилизација од 18-50 година а уједно и 
евакуација грађанства пошто су Немци до Слатине дошли. На брзу руку смо се 
спремили јер се већ јасно чуло тутњава топова и гроктање митраљеза. Ја и Дуле 
смо имали правац Гуча, Котража, Вучковица где би и остали код његовог стрица. 
Мајка нам се[......]204 

[......] али на путу су нас 2 пролазника известила да су Немци мало пре 
прошли на бицикловима. Ми смо се вратили у кућу код сељака. Затим нам је он 
показао пут према Пожези. Ми смо пошли. Али у близини смо видели чету од 150 
људи како се пребацују у колони по 1. То је била “Рударска партизанска чета” из 
Рашке. У тој чети сам наишао на познанике жељезничаре из Н.Сада и то Војин 
Ивановић и Ђуро четник обоје кочничари. Са њима скупа скренули смо према 
Пожези и Ужицама. Али на путу за Пожегу могли смо сви изгинути, јер тек што 

смо прешли ћуприју на Морави код Пожеге тенкови су наишли иза нас. Ту смо се 
пели уз неко брдо. На брду смо одсели код сељака да се одморимо и прихватимо 
са нечим. Затим смо након 2 сата кренули даље. За јело смо имали по 2 кашике 
качамака у руке и то је доста.

(ИАЧ, Ратни дневници из НОБ-а, К-1, Дневник непознатог четника из 1941, рег. бр. 372)

БР. 330, РАТНИ ДНЕВНИК МИЛУТИНА СТОЈИЋА, ПОЛИТИЧКОГ 
КОМЕСАРА ТРНАВСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ БАТАЉОНА

(ОДЛОМАК ЗА 1941. ГОДИНУ)

1941. год.

22 јуна 1941 год. Немачка је објавила рат са С.Р. изненађен сам био и ако се 
то у ствари и предвиђало. Изненађење је изчезло а рад је отпочео на терену да би 
грађанство било правилно обавештено о овој обрнутој ситуацији и да ово неби 
значило да је Немачка непобедива.

24. VI.-Београдски радио објавио је потеру за комунистима. Те вечери 
ноћио сам код куће а изјутра Чачак је био блокиран и почело је хватање људи и 
затварање а потом презив да би на тај начин комунисти пали у руке полицији. 
Комунисти та снага комуниста извукла се раније из Чачка и лов на комунисте 
како они то називају није успео. Тај немачки гест који је извршен уз припомоћ 
полиције направио је узбуну и читав талас народа почео је да напушта куће и да 
бега у планину. Ипак добра ствар. 

Вршио пропаганду за подизање на оружје-одзив задовољавајући. Створио 
сам управо организовао 6 – десетина.

 РАСПОРЕД РАДА ПРЕ ПОДНЕ:
1. до 7 часова чета мора бити спремна,
2. ½ часа телесно вежбање,
3. ½ часа певање интернац. и доручак,
4. од 8-9 пушчане радње,
5. одмор ¼ час,
6. читање 1 час
7. одмор ¼ часа
8. 1/2 учење песама,
9. одмор до 15 часова

ПОСЛЕ ПОДНЕ
1. предавање ½ часа
2. одмор ½ часа
3. војна предавања о стражи итд. ½ часа (теорија)
4. одмор ½ часа
5. настава за гађање 1 час.

13-VII-1941

Од 7 часова до 8 ч. су телесне вежбе са омладинцима. После одмора вршена 
је обука са пушчаним радњама и постројавање.

204 Наставак текста није сачуван, већ само делови.
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После ручка од 8-2 ч сада чету сам под мојом командом повео у црквену 
ливаду где су чекали познати сељаци где смо одредили да се одржи збор. Чета је 
марширала певајући познату песму “Са Јелице кличе вила ај Русијо мајко мила”, 
кад смо стигли на место где ће се одржати збор партизани су сели. На овом 
збору који смо сазвали имало је око 60 људи. На збору је говорено како је дошло 
до сукоба између интер. сила и нагли обрт фашизма на прву социјал. државу. 
Изнета је ситуација у окупираним земљама и да овакви одреди какав је наш такви 
партизански одреди постоје у читавој поробљеној Европи и у самој Немачкој. 
Позвати су присутни да нам помогну у нашем подухвату и да нашу оправдану 
борбу сматрају борбу против окупатора и да сами пођу како би се пре крволочни 
фашизам уклонио.

14-VII-

Добили смо извештај од приватних да су Немци дошли до Заблаћа и да су 
отишли у Јездину. Добили смо тачне податке и ја сам сишао са два друга да извидим. 
Потврдило се да су Немци логоровали у Заблаћу и да су кренули у правцу Рајца. 
Чета се повукла од цркве у планину и по распореду мало је нешто рађено. Добили 
смо извештај да се једна немачка чета налази у Чачку а друга у Гучи.

15-VII-

1) код једног нашег партизана упућено је 14 другова да жању пшеницу. Површина 
засеј. пшенице 50 ари.

2) Код другог партизана послато је три партизана да сађену сено.
3) Код трећег партизана послато је три партизана да косе ливаду.
4) код четвртог партизана полато је три друга да косе ливаду. Приликом враћања 

са рада партизани су се осећали задовољни.
 2 сађенуто сено 2
 3 покошено 40 ари ливаде
 4 покошено 60 ари ливаде

16-VII-1941

1) Данас је упућено на рад код једног нашег партизана 12 другова да огрћу жито. 
Величина засејаног жита има око 40 ари.

2) Остали партизани пре подне вршили су обуку са оружјем.
3) Од 12 часова држано је предавање на коме је говорено о упознавању твораца 

марксизма и оних који су створили науку о примени марксизма у дело. Говорено 
је о борби народа за социјалну правду и њихових бораца као Робер Овен и други. 
Говорено је о борби класа и њихов исход мора бити на страни радне класе.

28. VII. 1941

ЗАДАЦИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
1) Попалити књиге код вршалица
2) Оборити дрезину и запленити оружје.
3) Запалити сено и дрва у Чачку и Заблаћу.
4) Зауставити путнички воз на сел. стан. ући у станицу и искључити 

телефон и у другој класи због Немаца, после га пустити.
5) Разоружати жандар-меријску станицу.
6) Дизање у ваздух мостова на прузи Чачак-Горичани.
7) Засрећивати и разоружавати немачку војску и аутом. и мотор.

8) Усмени разговор са претсед. општ. (одред једина власт у Срби.)
9) Спречавање принудног откупа стоке и заплењивање.
10) Порезнике растерати и новац одузети.
11) Уништење свих петоколонаша.

Два друга примила су задатак да упале сено и дрва код касарне у Чачку 
и приликом враћања рапортирали су да су око 24 часа запалили три камаре 
претходно исекавши жицу успели су и задатак је извршен. Овај задатак извршен је 
29. VII. 1941 у вече. Овај задатак другови су примили и извршили прво вече. 

Девет другова примили су задатак да се спусте до државног пута и да засрете 
и разоружају Немце који путују камионима или луксузним аутомобилима, ови 
другови, управо десетар, рекао је да су засретали један аутомобил код Караче и и 
да је он лично бацио бомбу али она није упалила и да су на аутомобил испалили 
око 15 пушчаних метака, и поред тога аутомобил је продужи пут. Овај задатак 
покушан је да се изврши 30. VII. у вече на месту на реци Карачи. Друговима је дат 
рок за извршење овог задатка три дана, а они су друго вече покушали али им план 
није успео.

Примили су задатак три друга да зауставе дресину и да разоружају Немце. 
Овај задатак примили су да изврше од 29. VII.па до 31. VII и они су известили да за 
три дана није наишла дресина и место тога задатка, запалили су сено у Заблаћу које 
се узима за Немце. Ово су запалили 30. VII. у вече.

Августа првог лично сам кренуо са петнаест другова да зауставим воз 
на станици Заблаће да разоружамо Немце чиме би појачали наоружање чете. У 
9 ½ часова кренули смо али претходно извршио сам распоред чете за извршење 
задатака тако да ја са још једним другом заузимам канцеларију шефа станице а два 
друга да ускоче у локомотиву да спрече кретање воза, један друг са двојицом да чува 
споља стражу код воза а осталих осам да изврше преглед вагона и да разоружају 
непријатеља. До станице смо стигли до 11 часова. Одмарали смо се до 12 часова. 
Тачно у 12 часова на неколико километара чуло се подмукло бректање локомотиве и 
у том бректању путнички воз стаде у станицу. Мој задатак извршио сам само нисмо 
ухватили жефа у станици јер тако сам био предвидео, али чиновник је био већ пред 
возом. Остали другови извршили су задатак по предвиђеном плану. Немаца није 
било у возу и предвиђен план није успео. За то смо упали сено које се налазило на 
станици које се узима за Немачку. После паљења сена ушли смо код шефа да нам 
даде државни новац и узели смо 14.400 дин. Код попове кантине запалили смо сено 
неколико вагона које се узима за Немачку. На станици запленили смо две пушке 
којим су Немци наоружали железничко особље.

На дан 2 августа два друга добила су наређење да убију петоколонаша 
“КИЋА” учитеља. Увече вратили у се и поднели извештај да су задатак извршили 
да су га убили. Августа 2 ухватили су шумара Бранивоја Стефановића. Нашли су 
извештај о нашој мобилизацији или лица која су га извештавала о нама. Суђено му 
је и другови су се сложили да се убије за то.

Рано ујутро 3. VIII. пробудила ме је митраљеска паљба. Јављено ми је да 
су Немци дошли и опколили Стјеник. Нашао сам друга који је дошао самном да 
извршимо задатак.

Фруштуковали смо и једно дете дотрча и јави нам да су Немци стигли у 
близину моје куће. Одбацили смо јело и пребацили се преко потока у Трнаву и 
посматрали кретање Немаца, једна група од 10 непријатеља приближила се мојој 
кући. Кућа је била затворена јер Анђа је са мном. Чула се лупа код куће. Немци се 
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растурају иду Бошковој кући неки силазе кроз кукуруз и два упутише се преко 
преко потока Витомировој кући. Гледам улазе у Витомирову кућу продужују. 
Констатујем да хоће шуму да опколе и да нећеју да ми пале кућу јер мислим да 
би то одмах учинили. Пребацујем се на друго брдо и већ почиње детонација 
бомби у близини. Идемо мало даље и после једног часа констатујемо да треба да 
се пребацимо мало даље. Кад изађемо из шуме видим дим који се извија иза брда у 
правцу куће. Помислих и одмах рекох да су ми кућу и остале грађевине запалили. 
Журимо се и пребацујемо се на једно брдо узимам двоглед и видим како се пламен 
извија високо горећи стржева брвна од амбара а кућа, млекара, качара, салаш, трем, 
штала и кров за кућу већ сагоревају. Извештен сам да су ми отерали сву стоку а то 
је краву, теле, два јунца и троје свиња итд.

Час после доласка Немаца у Стјеник покушава да поднесе све ствари, али су 
их непријатељи у томе спречили. Главнина чете пребацивала се у правцу Горачића 
под заштитницом наших људи који су са Немцима примили борбу. У борби два 
су друга погинула, управо Немци су их заробили и стрељали их код Стјеничке 
цркве. Стрељан је Александар Радуловић, учитељ звани “ЦИЛЕ” и АЛОЈЗ – ЛИНО 
ЕЛИЈАС, свршени матурант из Београда. До ове борбе дошло је зато што командант 
није повукао чету те је пребацио на други крај планине и ако је био обавештен 
о доласку Немаца. Чета је раздељена на десетине по селима 9. VIII. сазнали смо 
да један кафеџија у Заблаћу пушта вести на радио само Београд и врши Немачку 
пропаганду. Одмах сам саопштио десетару Вит. Стојићу, и он је са пет партизана 
отишао 11. VIII. у вече у Заблаће нашао кафеџију и један друг саопштио му ради 
чега му се одузима радио. Није се противио и одмах је дао.

Приликом враћања десетар и два друга пошли су да саопште једном 
петоколонашу да неомаловажава одред (остали однели су апарат) и тако идући 
наишли су на заседу коју се посели жандарми. Изненадни глас жандарма да стану 
није их збунио већ одмах и сами су заповеднички наредили да руке дигну у вис 
и са упереним револверима и пушкама пришли и један жандарм одмах је пушку 
спустио поред себе и дигао руке у вис. Један од другова командовао је: “Чета у 
стрелце! Митраљез са десне стране”. Два друга пошли су да виде има ли још 
жандарма и тако су једног по једног налазили скривене и дотеривали код једног од 
другова. аз. кога су прозвали командантом и на крају се утврдило да их је имало 
десет. (Друг који је чувао жандарме није био убацио метак у лежиште револвера). 
Командовали су им да положе оружје што су их они молили да их неразоружавају, 
јер ће их Немци поубијати.

Обећавајући пуну сарадњу одреду. Другови су их пустили. “Брза и одлучна 
акција већ ¾ успеха”.

15. VIII.Био је састанак командира. Сви командири из одреда нису дошли. 
Ја, један из љубићке чете и таковске. Поднео сам извештај о раду чете и извршним 
акцијама у погледу дела саботаже. Такође и ови други командири исто су тако 
учинили.

Траже нас другови из Гуче да нападнемо жандармеријску станицу у Гучи 
и да одузмемо оружје. Цени се да има један митраљез, три пушкомитраљеза и 
четрдесет пушака резервни, и четрдесет пушака жандармеријски. Муниције 
неколико хиљада и већи број бомби. Командант је говорио да неби требало то 
чинити јер то неће бити исправно. Ја сам рекао да ће то прећи у унутарњу борбу т.ј. 
међусобна братоубилачка борба. ЛАЗО енергично је затупао гледиште да треба ићи 
и одузети оружје. После дуже дискусије решило се је да треба да се иде. Другови из 
Гуче тражили су команданта да он иде. Услед неког посла командант није отишао 

већ ја. Мобилисали смо и кренули око 23 часа. Стигли смо у околинуи Гуче у зору. 
Цели дан одмарали смо се. У вече није дошла драгачевска чета и вировска, остало 
је задатак да извршимо 17. VIII. Изнет је нацрт плана и констатовано како ће напад 
да се изврши. Ја сам предложио да ухватимо патролу у вароши и да се узме њихова 
униформа и да разоружамо стражу. Пре тога да се изврши заопкољавање станице. 
Примљен је тај предлог. Око 14 часова дошао је Бата Јанковић и рекао да у станици 
има 15 жандарма и да се налазе у кафани и да треба да нападнемо у 16 ½ часа да 
одузмемо оружје од жандарма, да узмемо новац у Пореској управи и у пошти, а 
после да одржимо збор. Послао је неколико другова на плочу да посеку телефонску 
линију. Према поднетом предлогу изгледало је да је план савршен. Прихваћен 
је план и одмах сам извршио распоред. 10 људи наоружаних са револверима и 
бомбама и један са пушкомитраљезом сишли су у Гучу да се нађу око станице кад 
наиђе главнина одреда да спрече жандармима да изнесу митраљезе, да га поставе 
где бих нас могли тући. Других десет људи послато је да од Белице идући од Чачка 
приђу станици а ми од главног пута који води из Миросаљаца. Све ово имало 
је да буде око станице изненада у 16 ½ часа. Кренули смо са места. На челу чете 
био сам ја а команду над четом имао је Ћирјак са пушкама на готовс ушли смо у 
предграђе а један вировац испалио је из пушке. Како је пушка пукла грађани су 
се ускомешали. Настао је паничан страх, умиривали смо их. Пуцањ је жандарме 
опоменуо и 4 жандарма у трку пошли су у станицу. Наши људи одмах су их 
разоружали. Ових 10 људи који су отишли да блокирају станицу нису стигли до 
ње у одређено време. Друг партизан који се ближио жанд. станици да се дочепа 
зида на метар да приђе жанд. опалили су ватру и убили га. Погину друг Десимир 
Крсмановић. Осталих девет нису блокирали станицу већ су ухватили заклоне 
и одговорили паљбом из револвера и бомби. Ми смо главнина чете стигли и 
ухватили заклоне у близини станице. Наша 3 пушкомитраљеза сручили су све 
стакло на прозорским окнима око станице и ућуткали жандарме према улици са 
југа. Два пушкомитраљеза жандармеријска сипали су ватру на исток и запад јер 
са јужне стране били су потиснути. 10 људи који су требали ударити од Белице 
нигде их није било. Пошто нисмо могли са југа да их потиснемо пребацили смо 
се до Белице али нисмо могли да приђемо станици јер су посматрали сад на ту 
старну да им се ко не приближи. Наизменична борба водила се од 16 ½ часа до 19 
½ часа. Позвали смо их на преговоре али су одбили. До борбе неби дошло да они 
прво нису најавили борбу, одмах су нам убили друга. Четом није нико командовао 
јер командант вировске чете одмах се изгубио. Видео сам да подухват није успео 
сазвао сам збор и напустио Гучу.

Неуспех лежи у томе што наших 10 људи нису блокирали станицу и што је 
БАТА израдио план такав где он нигде није предвидео да ће жандари давати отпор. 
Тешка грешка учињена је што смо ушли у варош у групи. Да су жандари поставили 
митраљез у вароши на неку већу зграду улице би биле пуне партизана. БАТА је за 
време борбе попалио књиге у пореској управи и узео новац из касе и из поште. 
Стража која је чувала улаз у варош повукла се. Да им је стигла помоћ, осакатили би 
нас. Види се да још нисмо дорасли за уличне борбе.

(Испод план жандармеријске станице у Гучи) 
Другови 17. VIII. од општине Лазачке узели су 45.000 дин. прикупљених од 

грађана за окупаторе и новац повратили су сопственицима. Ово је изазвало опште 
задовољство код становништва. Јер тај повраћај новца за грађане значи за борбу 
коју воде партизани није нека лична него стварна борба за народ.
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Неколико другова отишли су у рудник звани “Јелица” у Рајцу и узели су 
два сандука експлозива, 50 каписли за мине и неких кључева и разног другог 
материјала. Ово је извршено 21. VIII. у вече.

21. VIII. издато је наређење да се уништи пруга од Чачка до Горичана на 
четири места. У Трнавском пољу отшрафили смо пругу и цели дан део отшрафљене 
пруге са шлиперима пребацили смо на неколико метара од места. Ово је рађено од 
10-1 после поноћи. Показало се да немамо неку стручну спрему а у исто време ни 
алата који је потребан за овај посао. Докле смо ми батаљивали пругу дотле је пар 
другова са тестером стругали диреке-стубове са телефонском мрежом. Телефонска 
мрежа прекинута је и око 80 стубова. Лупане су чашице на стубовима обореним. 
Прекинута је железничка пруга између Слатине и Горичана. Воз је идући из 
Краљева налећо и зарио се у ледину склизнувши са пруге.

23. VIII. рано изјутра у 6 часова извршио сам распоред са десетарима за 
запоседање моста на реци Липничкој да дочекамо гладну руљу Хитлерову. Двадесет 
другова запосели су леву обалу реке и док сам им ја објашњавао циљ њиховог 
запоседања тога места и већ сам био готов да пређем преко друма да поставиум 
пређу дсанчну, са леве стране више пута, налећо је изненада један непријатељски 
аутомобил у том моменту пала је команда од десетара и они другови који су 
бројили двадесет пушака сложно су пушке зациктале и смртоносно су раздирали 
груди главу и остале делове тела Немачких бандита. Немачки варвари почели су 
да кукају али наши партизани стрељали су их и уништавали као што се уништава 
свака жгадија људског рода. Погођен пушчаним зрном шофер је испустио волан 
и аутомобил сјурио се у канал. Пала је команда са наше стране и другови са десне 
стране реке почели су да одступају. Питао сам се зашто да одступају после испаљеих 
пет метака. Друг десетар који је дао знак писком за оступање приметио је долазак 
другог аутомобила са гладном руљом Немачких бандита. Позвао сам ону десетину 
са којом сам био и ја и отступио. Тек што сам одмакао десетак метара стрвинарски 
митраљез кога су поставили ново стигнути Немачки бандити почео је да бљује свој 
јед на ону десетину са којом сам ја бегао. Свом снагом дали смо се у бегство и 
наглавачке пребацио сам се преко једне ограде и одмах смо се пребацили на десну 
страну реке и бежали десно од ка Морави. У колико смо даље бежали у толико је 
пуцањ остајао на левој стзрани реке. Стигли смо до Мораве и прегазили је. Сели 
смо на обалу и одмарали се. Од трчања убрзатог ноге изгледа да су се удрвениле 
и да су потпуно скраћене. Мало смо се одмарали кад у близини чује се мотор 
аутомобила. Другови предложише да се удаљимо, предлагао сам да останемно ту 
али неки паникери створише такву атмосферу неподношљиву да им ја попустих и 
кренусмо низ Мораву. Дуго смо ишли али паникери никако да стану већ ставили 
се на чело и без одмора грабе како би што даље отишли. У путу нађосмо једног 
друга од оних двадесет који су били на десној страни обале. Интересовао сам се за 
остале другове и он ми рече да је први побегао и да су остали следовали његовом 
примеру, само незна где су они. И одмах говори да га је нашло неко дете и рекло 
како су Немци опколили оно место где се ми налазимо. Створио је мало мучну 
ситуацију у паникерску дружину. Паникери просто дали се у трк. Зауставио сам 
их и рекао да се у целој нашој држави воде борбе и целој поробљеној Европи и ма 
куд се они кретали и ма у ком правцу да ће ју видети овакве борбе и у непознатом 
месту могу пасти непријатељу у шаке. Позвао сам све другове да се изјасне хоћели 
поћи замном то јест хоће ли остати самном јер ја нећу даље, они су изјавили да 
остају са мном 6 а два паникера да ће ићи тамо ка Краљеву. Једног сам укротио 
и свега један је отишао. Повратили смо се преко Горијевнице, Мрчеваца, и код 

Катрге прешли у Горичане па Жаочане, Качулице, Слатина, Липница, Јежевица 
па Милуша и у Башцу. У Качулицама рекоше нам да смо изгубили једног друга 
из Атенице. Она десетинма коју сам стигао да поставим са леве стране реке није 
ступила у борбу већ се повукла.

Оних двадесет другова који су водили борбу са Немачким бандитима 
на десној страни реке испод пута после датог знака за отступање повукли су се у 
речно корити и избили на леву страну реке на страну куда смо се и ми повлачили. 
Отступили су брисаним простором у правцу где су непријатељи поставили митраљез. 
Митраљез је осуо свој паклени огањ и бесно сипао куршуме на њих. У растуреном 
одступању, другови су омели непријатеља и непријатељ није могао да прави сигурне 
погодке. На тако брисаном простору другови су вешто маневрирали при отступању 
али ипак су неколико десетина хиљада избачених метака митраљезких једно од њих 
зрна успело је да свој отров саспе у грудни кош и нанесе смртни ударац БОШКУ 
ПЕТРОНИЈЕВИЋУ, члану партије. Друг Бошко од задобивене тешке ране пао је мртав 
на земљу. Дали смо још једну жртву у борби са непријатељем. Друга Бошка нестаје 
са лица земље али он ће живети у срцима свих оних који су га познавали и који су 
знали рад и борбу његову. Немачки бандити успели су сејући свој паклени отров да 
нам ране: ДОБРОСАВА МИЛЕТИЋА, ДУШАНА АЗАЊЦА и ЛОТВИН ЛАЗАРА, 
остали су се растурили и избегли сигурне смрти. Да су другови отступили у правцу 
десне обале реке и да се нису пребацили на леву обалу тад би сигурно избегли сусрет 
са ново дошавшим непријатељима. Непријатељи на првом аутомобилу били су делом 
уништени (десет до петнаест убијених) а делом онеспособљени и никакав отпор 
нису могли дати јер смо их изненадили брзином нападаја и одмах савладали. Помоћ 
од два камиона који су им пристигли изненадили су нас и морали смо одступити 
и избећи сукоб са многобројнијим непријатељем који је наоружан аутоматским 
оружјем. Непријатељ је бројчано јачи наоружан модерним аутоматским оружјем. 
Ми смо бројчано мањи а наоружани слабије без аутоматског оружја али одлучност 
брзина, добра воља и неустрашивост партизана успели смо да непријатељу задамо 
тешки и осетни ударац.

28. VIII. Лазачка, Слатинска и друге општине у срезу затворене су. Печати 
покупљени а акта од окупације па на овамо спаљено. Јездинска и Паковраћка нису 
затворене. Стављено је атеничкој десетини да то учини.
 

УБИСТВО М. РАЈИЋА

У вече 31. VIII. омладинац са терена у 21 час нашао ме је и известио да је 
МАРКО РАЈИЋ дошао кући. То вече било је доцкан и није се могло правилно 
извести опкољавање куће јер сам мислио да он неће ноћити у кући. Другови су 
захтевали да се одмах иде али сам стао на гледиште да се неиде вечерас већ сутра, 
тако је и било. 1. IX. ујутро послао сам четири друга и распоредио тако да двојица 
иду до Јежевице да виде да није случајно у Јежевици. Двојица другова сишли су у 
Јежевицу али га није било. Били су спремни да пођу али су угледали Марка са још 
двојицом сељака где силази од куће у правцу реке. Њих двојица су брзо сишли и 
на путу за Јежевицу стигли су га и без икаквог објашњења друг ишчупао револвер 
и са десет хитаца оборио га на земљу. Други друг из пушко митраљеза испалио је 
неколико метака. Два сељака преплашена гледали су шта се догађа и са узбуђењем 
рекли да они нису ништа криви.

У уторак 2. септембра увече другови су на реци Карачи подметнули авионску 
мину-бомбу.
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7 IX. постављен за команира БОРИСАВЉЕВИЋ МОМИР, бивши активни 
наредник а МИЛУТИН СТОЈИЋ смењен са тог звања и постављен за политичког 
комесара исте чете.

20. IX. формиран је батаљон у срезу трнавском. За команданта батаљона 
постављен је ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ, а за заменика АЛЕКСАНДАР КРАЉЕВИЋ 
политички комесар у батаљону постављен је МИЛУТИН СТОЈИЋ а за заменика 
постављен је МИЛОЉУБ НЕШКОВИЋ. Одмах са К. батаљона обишао сам чету у 
Мионици која броји око 40 људи. Чету у Слатини читав дан смо тражили и увече 
смо нашли. Ова чета броји 30 људи. Наредили смо да се изврши мобилизација 
и политичким комесарима изнео сам план рада. Чета у Бањици кад смо пошли 
бројала је 100 људи а кад смо се вратили било је 480 до 500 људи. Мобилизација 
у Бањици, Трнави, Виљцима[Виљуши] и Атеници и једним делом Кулиновци и 
Лозница (20) људи успела је. После пет дана кад сам обишао Липничку чету имала 
је 320 људи а у Слатини има 100 људи.

I ВОД, 1 чете 27. септембра 1941. год на државном путу Чачак Краљево у 
близини “Косовског бунара” у Јежевици ухватили су заседу и чекали колону 
Немачке банде. После подне наишли су Немачки камиони. Отворили су ватру, 
камион се удаљио. Отворили су паљбу и непријатељи. Наши другови развили су 
се у стрелце и претраживали терен и вршили заокружење непријатеља. Један друг 
приближује се једном Немачком војнику који са пушкомитраљезом брани приступ 
камиону. Изненада друг прискаче непријатељу и хвата га и одузима аутомат. 
Остали немачки бандити дали су се у бегство. Наш друг пали аутомобил и тера га 
у чету са заплењеним стварима. У борби је рањен партизан ДАМЈАН МАТОВИЋ 
другови одвели су га у Заблаће у вече нашли су кола да га потерају у чету. Наишла је 
бициклистичка чета и напала их. Пратиоци побегли су а бандити су убили рањеног 
партизана и коња. У овој борби растурене немачке бандите ухватили су на броју 
два сељаци имамо три заробљеника а у материјалу запленили смо и то:

Увече 28. IX. 1941 год на путу Чачак-Краљево наши партизани са пијуковима 
направили су усек код Караче у дубини од један метар.

30. IX. 1941 год. у 1 после пола ноћи прва чета Б.ПАВ. кренули смо да 
заузмемо положај Чачак-Краљево да пресечемо отступницу Немцима јер се 
припремају да напусте Чачак. Друм смо прегледали и око 5 часова ујутро повукли 
смо се јер рачунали смо да ће авиони бомбардовати положај. Око 7 часова под 
пратњом авиона Немци су напустили Чачак и шуме око пута митраљеском ватром 
обасипали не штедећи ни куће које су се налазиле у близини око 1 до 2 километра. 
Свратио сам кући да се пресвучем затекли су ме авиони и ја сам узео дете и ушао 
у једна канал али авиони су извиђали над каналом и ја сам прешао на друго место 
са дететом.

 Дете се уплашило и врискало је од страха. Ишао сам од првог места све даље 
али и авиони су све унаоколо кружили и оно прво место митраљирали. При излазу 
из шуме дета сам дао Анђи, а ја сам остао а она је дете однела у неку оближњу кућу. 
Одмах сам кренуо и отишао у Бањицу. Гледам Чачак. Авиона три лете и бомбардују 
га. Тражим чету а чета кренула и 1 октобра умарширала у Чачак. 

Батаљон добио је наређење да крене и да нападне магацине у Чађевицу. 
Стигли смо у Букову око 12 часова. Спавали у 4 часа устали. Доручак је био око 
5 часова и са ком. бат. извидио сам положај. Вратили се и ја сам политичким 
комесарима наредио да знају бројно стање чете да приликом поседања положаја 
они обиђу сваког војника за време борбе да последњи са фронта морају одступити 
и да морају имати тачно стање рањених, погинулих и да будно прате да случајно 

који не дезертира. Командант бат. саопштио је командирима правац кретања. Ново 
наређење стигло је и прва чета са коман. кренула је за Мусину реку. Тек што су 
кренули а тешка експлозија одјекнула је и густи дим почео је да се диже у висину. 
Немци су магацине бомбардовали тачно у четврт до три.

Наизменичне експлозијје смењивале су се а пушчана муниција просто је 
врила као у котлу. Јака експлозија оближње куће открила је. Густ дим затворио је 
небо.

9. X.-Батаљон добио је наређење да се кренемо за Краљево. Стигли смо 
до штаба партизанског одреда у једно село више Жиче. Ту смо се одморили и са 
команд. бат. отишли смо да посматрамо борбу коју су партизани са четницима у 
заједници водили борбу са непријатељем.

Пуцањ се са минута на минут одмицао јер Немци се повлаче ка Краљеву. 
Тамо види се ватра од упаљених кућа. Извештавају да је Рибница упаљена. Враћамо 
се, вечерамо и кренемо за положај. После дугог путовања у 2 часа по поноћи стигли 
смо до неких магацина. Уморни партизани тромо су се кретали. Команд. бат. терао 
их је брже да иду викао и псовао. У тој псовци између осталог каже: “шта сте 
метнули руке у џепове и зинули као овнови”. Партизани љутито су гунђали ја сам 
им говорио да свак може да погреши па и командант. А пре тога кад смо били на 
вечери коман. одреда ЈАКШИЋ надао је неку дреку и тражи “камо ми сеиз”. Легли 
смо и рано смо устали и I и III чета заузеле су положај у групном заседању од по 
два до пет људи.

10. X. појавили се шест непријатељских авиона. Гледао сам мирно, авиони 
су летели високо. Одједаред један за другим почели су пикирати и бомбардовали 
су магацине иза Рибнице. И у непосредној близини положаја ког ми држимо, 
неколико бомби пало је на непосредној нашој близини, неке бомбе пале су у Жичи, 
после истресања бомби Немачки авиони митраљизирали су наш положај читаво 
1-2 часа.

12. X. у ноћ око један час после пола ноћи требало је да се изврши напад 
на Краљево, у једанаест часова устали смо и изашли на положај. Хладноћа велика 
мокри смо и дрхће се али свима пред очима стоји један циљ о овајању Краљева. 
Обилазим фронт и задржавам се у једној десетини. Ови другови су донели нека 
врата и наместили преко канала и њих два до три легли да их неби киша била. 
Ја сам мало даље то јест у близини сео. Један од тих партизана почео је гласно да 
кука и говори бежи ево штуке. Почео сам гласно да се смејем. Успомена на прошло 
бомбардовање оживела је у њему и кад спава. Око један час митраљеска паљба 
огласила је почетак борбе. Борба је трајала до јутра и неке чете биле су умарширале 
у Краљево али ипак није се успело да се заузме.

13. X. Запосели смо положај поред пута. Јака хладноћа учинила је партизане 
укоченим и непокретним. Мокри до коже људи су дрхтали и тресли се али на 
положају будно су пратили да их неби непријатељ изненадио. Један тенк после 
подне прошао је и ми смо кренули померили се у десно. Снег је падао да је било 
тешко издржати. Нико незна где ће, почињу партизани да гунђају да говоре да 
борбу немогу да приме јер су у потпуности изнемогли и да нису у стању ни пушке 
напунити. Тресао сам се од хладноће и да МИЛ.Мандић није дао ћебе изгледа ми 
да бих се смрзо. Нашли смо једну кућу за склониште. Одједаред јака експлозија и 
сви прозори попрскаше. Цео кућни намештај испретура се. Друга експлозија јача, 
а трећа још јача. Једно женско тело до мене у паничном страху дрхтало је.

14. X. добио је батаљоин наређење да у 1 сат после подне запоседне положај 
и да ће у 3 сата бити општи напад на Краљево.



474 475

У 1 час положај је поседнут. Командат бат. распоредио је људство и вратили 
смо се заједно код митраљеза на извидницу. Слана је пала а зима осећала се 
одмах по дрхтању. У једну четврт до три митраљеска и пушчана паљба огласили 
су почетак борбе. Главни удар био је Чачак. Борба је вођена свом жестином један 
час. Око 5 сати општи поклик “УРА” проламао се из хиљада грла партизанских 
бораца. После поклича раздељен је чај и одмах један тенк непријатељски кренуо 
је у правцу нашег поседнутог положаја. Са тенком управо за тенком ишло је око 
50 Немаца. Без команде III вод отворио је паљбу, Немци су узвратили и развила 
се борба између III вода и непријатеља која је трајала свега ¼ сата. После борбе 
наишли су 3 авиона и бомбардовала положај и митраљезирали. Пошто веће 
колоне непријатеља од правца Краљева није било а непријатељ залази за леђа то 
смо стрељачки строј окренули за 180 степени према Крушевцу и чекам да ми се 
непријатељ приближи. Авиони су стално кружили и митраљезирали. Око 3 часа 
наређено је од Команд. одреда да се повлачимо. Повлачили смо се а топовска паљба 
окомила се у непосредној близини пада је пред нас. Измицали смо журно да би 
обруч топовске паљбе пробили. Одмах затим са десне стране од Рибнице почео 
је пушко-митраљез да ради и да гађа у нашем правцу. На левој страни почео је 
други митраљез да бије. Од целог батаљона остао сам сам са 15 људи последњих. 
Остало је све погинуло. Пошто се цео батаљон растурио ми смо у трку унакрсну 
ватру избегли, прешли Рибницу и тамо нашао сам команданта батаљона са добрим 
делом партизана. Кренули смо у Змајевац и узели по једно парче хлеба (цео дан 
није се јело). Партизани захтевају да се пребаце преко Ибра. Ком. батаљона једва 
успео да их задржи. Нашли смо кућу за конак али многи су под заштитом мрака 
успели да побегну. Ово се догодило 15. X.

16. X. Свиће зора са јаком кишом. Партизани траже прелаз преко Ибра. 
Хладноћа узтиче на другове и поред свег настајања да их задржимо један за другим 
одбили су се.

17. X. После доручка К. бат. говорио је партизанима о борби која нам 
претстоји и да је све једно борили се овди или иза Ибра. Јављају нам они који 
напуштају куће да Немци пале село Крушевију. Одмах кренуо је цео батаљон и 
запосео положај на другом брду на 3-400 метара. Отворили смо ватру и изненадили 
их. Прихватили су борбу. Борба се развијала пуном жестином, гранате тучу наш 
положај и омета наш план да их неби заокружили. Тенкови бију из топчића и 
митраљеза и један тенк се заглавио. Покушавају да га извуку али наши митраљези 
бију спречили су Немце да извуку тенк, тенк су другови онеспособили. Немаца 
има мртвих око 15 – Многи су без шињела, блуза без једне чизме, јер Немци су их 
свукли да им партизани неби узели одело на мртвим Немцима који нису стигли да 
скине шињеле, блузе и чакшире исечено је одело да га ми неби користили.

18. X. Долазим у штаб одреда који се налазио у Драгчићима и налазим друга 
команданта и износим му потребу ако је могуће да се изврши смена партизана. 
Коман. каже да смене нема нити може сада да буде јер партизани су војници а 
војници неможе добити смену на фронту после 20 дана. Одсутво никакво на 
фронту и даље мора да остане. Тражио сам ручак и како ни коман. ни остали нису 
ручали то смо заједно сели. Четнички штаб и он заједно са нама сео да руча. Један 
мајор, неки поручници и капетани неки, војводе четничке, накрећу шљивовицу, 
и многи од њих се хвале како су много учинили да се дође до споразума између 
Драже и партизана. Ручак добар. После ручка отишли смо кући да се пресвучемо.

19. X.Спремио сам се да се вратим на фронт и пошто сам све спремио и 
сачекали једног друга да стигне и узео револвер да га подмазивања избришем. 

Револвер у чишћењу одкочио се и изненадан пуцањ трже ме погледам из длана 
цури ми крв. Погледам другу страну руке види се шупљина где је куршум прошао. 
Другарица ми испира рану комовицом и идемо на државни пут, наилази ауто-
партизански, устављам и седам и идем за болницу, где сам превио руку и добио 
инекцију против тровања крви.

3. XI. Око 3 часа после подне наишли су четници од Јежевачке Задруге у 
правцу Заблаћа и дошли у школу Доње Јежевице, разорушали стражу узели 
муницију, и свима поскидали петокраке звезде и девојчице и дечаци који су 
се нашли код школе пофронтирали и претили убиством да ће сваког партизана 
убити. Кренули су за Чачак да га блокирају.

Пре овога четници су били дали у пропаганду и сваког партизана који је 
полазио кући одмах су им изнуђивали четничку карту и загарантовали да неће 
ићи на фронт.

4. XI. Рука ме још боли, рана је дубока али видећи шта припремају четници 
кренуо сам за Краљево да ухватим везу са батаљоном. У путу чујем да је један 
партизан курир убијен у Слатини, четници дигли читаву хајку на партизане и 
фронт код Краљева напустили. Долазим у [нечитко] до једне шуме и тамо се чују 
неки гласови неразумљиви. Један друг одлази и брзо се враћа и каже да се растурају 
у стрелце и да сваког партизана хватају. Брзо се повлачимо и констатујемо да 
напред неможе поред главног пута а ићи више у село доћићемо у таквом положају 
да ћемо се размимоићи са батаљоном јер сигурно ће бити потребан да се врати 
у Чачак. Враћамо се у Качулице и код једног сељака ноћи [сам] који је четник а 
иначе познаник сељака који су ишли кући. Лага нас да је слатинска чета пришла 
четницима и да су у Чачку 50-60 партизана предали оружје четницима – очита 
лаж. Долазим у Мионицу налазим неколико другова и питамо се како пронаћи 
исход како из Чачка да се пробијемо. Све тешко али не и неизводљиво. Идем да 
спавам, одмах долази један други јавља се да је батаљон стигао до Слатине. Идемо 
и слушамо, чује се пуцањ пушака и клокотање митраљеза и одмах се ућути. Чекамо 
и даље, нема ништа више. Лежем да спавам чује се ход као да ограда пуца, људи у 
дугом реду пролазе чекам ¼ часа. Не зна да ли су партизани или четници, 6. XI. 
свањава и бегам даље. Пуцањ на све стране. Ситуација је уопште нејасна. Гледам ја и 
друг и тамо се појављују људи са оружјем и констатујем да су четници, уклањамо се 
брзо и тамо из једне куће појављује се један друг и зове ме и каже да је партизански 
батаљон стигао у Јежевицу. Налазим једног партизана из Липничке чете и са њим 
долазим до батаљона а батаљон већ креће на положај у правцу општине где се 
један вод четничке чете сукобио са четницима, узимам пушку и са њима заједно. 
Борба пуном жестином се води и после неколико њихових напада и пошто су 
наши заробили један део повукли су се. Изгубили смо друга у борби Боривоја 
Станића из Атенице и заробили су нам тешки митраљез. Журили смо и још ни 
све снаге нисмо прикупили, кренули смо за Чачак. Преко Јежевице (више цркве) 
па у Бањици вечерали и у 10 часова кренули преко Бањице и Трнаве, Атенице и 
Лознице за Чачак. У Лозници ухватила је један наша патрола једног четника који је 
био на стражи и повели смо га са нама. Лагано и ћутке прешли и прошли државни 
пут који води за Гучу, ишли даље и изишли на пут правац за бедем и ушли у Чачак 
у саму зору и четници нас нигде нису опазили. То је било у јутро 7. XI. 1941. год.

7. XI. налазимо команд. а батаљон се смешта на одмор у основну школу а ми 
одлазимо у штаб одреда да се упознамо са створеном ситуацијом. Друг командант 
одреда изнео је ултимативно писмо мајора Ђурића и на њега дао одовор. Долази 
командантов заменик и тражи један митраљез и неколико партизана из Трнавског 



476 477

батаљона да би помогао нашим људима који се у Прељини боре против четника. 
Команд. дозволио му је и отишао у борбу и после неколико сати дошли су и 
дотерали плен, три топа, неколико пушко митраљеза, и тешких митраљезаи један 
добар део четника. Опште весеље. Око 3 часа један тенк се шепури и иде преко 
авлаџинице. Изгледа да се спрема напад и 4 сата почиње напад. Са свих страна 
почиње огорчена борба. Немци [треба четници] су запосели положај и на ватру 
одговарају ватром. Борба све жешћа око 2 сата достиже најжешћи врхунац борбе. 
Почињу бомбе да бацају а тромблони већ су и раније бацани са стране четника. 
Кад су највише наваљивали и кад су се највише надали да изврше пробој наши 
партизани нашли су им се иза леђа и сложно загрмели “Ура”. Главом без обзира 
почели су да бегају а око 400 четника наши партизани су заробили. Њихове пушке 
су се угасиле а наши су их терали до планине Јелице и чак ујутро вратили су се у 
Чачак.

9. XI. Кренули смо у Заблаће а ујутро рано за Слатину. За смештај партизана 
послужила нам је школа. Одмах се наложила ватра и партизани огрејали и 
обрисали собе. Одмах се из Краљева појавише два авиона. Бомбама засуше нека 
оближња места и митраљизираше по неколико пута и вратише се пут Краљева. 
После неколико минута враћају се и бацају бомбе у двориште школско и од јаке 
детонације попрскаше стакла на прозорима. Тресак је такав да сам помислио да 
су бомбе пале у један крај школе. Ћутимо и авиони падају све ниже и почињу да 
митраљизирају и читаво пола сата кружили су и митраљизирали око школе. Нема 
никаквих жртава. 5 бомби пале су 30-40 корака од школе и зариле су се у квасну 
земљу. Једна бомба је од 100 кгр. а 4 од 50 кгр. Никакаве штете нема.

27. XI. Друг командир “МОЛЕ” преко телефона саопшти да за команданта 
позадине поставља Милутина СТОЈИЋА, а политички комесар батаљонски и даље 
остајем док другога не постави. Покушао сам да организујем милицију и одредио 
сам састанак за 29. XI. са народно ослободилачким одбором. Јављају ми из Слатине 
да су Немци дошли са тенковима и у близину Слатине. Увече стижу са положаја 
две чете нашег батаљона и једна чета градске милиције.

28. XI. 1941 г. Изјутра рано почеле су борбе, тражили смо да нам пошаљу 
мине и мине дуго нису стигле. Један друг долази и ја идем са њим да поставим мине 
али Немачки тенк већ стиже у Слатину. Прелажем да се мине поставе у Карачи. 
Узимамо сандук да га убацимо у аутомобил али шофер упали аутомобил и оде. 
Викали смо на њега али он се изгуби. Један партизан диже сандук мине на леђа а ја 
узех два пијука и кренусмо да се удаљимо. Мине нисмо могли да поставимо већ смо 
сместили на друго место. Немци оправише мост који смо баталили и продужише. 
На броју их је било три. Један се врати и затим наиђе читава моторизована колона. 
Сваки сукоб био би излишан и бесциљан. Једим се кад их поново видим да се 
поново враћају преко моста где смо једаред један њихов аутомобил тј. војнике на 
њему уништили. Плава жгадија пузи али надмоћни су и само их посматрам а да 
их уништим нисам у стању. Чекам погодан тренутак. Батаљон је водио борбу и 
задржавао их читаве сате, али плава жгадија пузила је полако и одмицала испред 
нас. Цео батаљон нашао се на зборном месту. Патрола извештена аутомобила 
борних кола има око 400.

29. XI. Кренули смо из Слатине за Трнаву. У путу смо добро прошли јер гото-
во ретко ко од партизана да је остао код куће. Немци су у Чачку али код партизана 
морал је јоште на завидној висини. Штаб је где је раније био код Вуловић.

1. XII. Јавише нам да су плаве жгадије упутиле у Трнаву одмах сам са три 
друга изашао на звано место “ЦЕР” и посматрао сам падину испод планине. Пет 

прилика указаше се на један километар даљине. Посматрао сам њихово кретање, 
ишли су доста брзо, затим су и почели да пуцају. Мислим да је наша патрола 
али видим да иду од куће до куће, те нешто траже, кад су се приближили видео 
сам да су Немачки бандити. Раставише се у стрелце и пуцају. Све се више ближе 
планини. Гледам како опкољавају једну кућу и упадају унутар. Пошто су скоро 
све куће претресли одлазе брдом после претресања куће где је био штаб. Ништа 
нису приметили јер смо се ми на време уклонили. Ситуација је тешка. Људи су 
склони да напусте чету и да иду својим кућама. Чета слатинска послата је у своје 
место у Слатину а такође и Липничка IV и V Липничка расформирала се и људство 
пристало нешто Липничкој а нешто трнавској.

2. XII. 941. Хладно време. Ушћанска и Рударска чета у заједници смо и сви 
смо кренули у планину. У 4 часа после подне Коман. батаљ. позва милицију и 
саопшти им да они који се неосећајуи способни да носе пушку и да остане са нама 
да могу пушке предати на чување команд. милиције. Издвојило се све да иде кући 
изузев 6-8 људи. Политички комесар рударске чете одржао је говор и исти случај 
објаснио чети. Остало је 8-10 људи да се прикључе трнавском батаљону а све је 
изјаснило се да иде кући. Ово је демобилизација а ко је наредио да се ово изврши 
мени је непознато. Питао сам друга по милицији он рече да је Миленко и команд. 
и он решили. Нико ме о томе није обавестио. Трнавска чета готова је у распаду 
чим су видели да су рудари и остали дају оружје и они су у маси побегли неки са 
оружјем а неки без оружја.

3. XII. Од трнавске чете остало је јоште 10-12 другова без командног особља. 
Сви су напустили чету без питања а неки је дао оружје и отишао и ако су настојали 
сад да их задрже јер су људи потребни за купљење оружја по селу. Разни гласови 
да Немци иду од Санџака и Гуче да нас опколе у кућама где смо досад боравили, 
укућани једва чекају да нас једаред више невиду. Моле нас да напустимо ово место 
јер ће ју и сами бити приморани да бегају од својих кућа. Жена где смо спавали 
вели нам: “ја више нећу чистити ово што прљате. Остало је јоште неколико другова. 
Гледам оружје на гомили лежи и људи се журно удаљују. Питам се зар да остане 
овде ово оружје а њега смо платили крвљу и главама наших одлучних бораца, кад 
гледам ову гомилу оружја сузе ми навиру на очи а жудња за осветом расплинила се 
и букти као пламен. Другови одлазе на једну а ја на другу страну. Крећем се у правцу 
мојих развалина. Пушка, муниција врше притисак, на плећа а ја под теретом готово 
стењем. Усамљен седам у шуми и размишљам о свему што се десило. Мислим на 
став четника. Већи број Дражиних четника пришли су Немцима и глас се проноси 
и сам Дража да је дошао у Чачак.205 Страшна издаја. Већа него косовска издаја. По 
селу онај олош са дна друштвеног кола већ лепе кокарде и шубаре се појављују иза 
запећка. Неки сељаци говоре како ће да иду у Недићеву војску. Један стари човек 
пита једног друга и јесили дорастао ситуацији се мења а ни мало ружичаства, али 
не и безазлена. Код људи види се да су многи необавештени и сами нису способни 
да мисле. Многи су чисти оптимисти. Окупатор са српским издајицама: Недићем, 
и Пећанцем растурају летке и позивају народ да се врати кући и да им потпомогну 
у истребљењу комуниста. Издајице иду под паролом “Живео Краљ”. Али питам се 
који Краљ сигурно биће Краљ Хитлер. Народ се збунио и невиди.

205 Највећи број Михаиловићевих одреда прешао је у војне јединице генерала Недића. Са 
друге стране Немци су почетком децембра 1941. кренули у акцију хватања Михаиловића. 
Погледати Немачки извештај о борбама око Чачка 1941. године (бр. 326).
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4. XII. И последњи партизани предају оружје. И ово на гомилу па на јарак. 
Наш зној и крв цурио је док се дошло до оружја а сад се баца јер нема другог 
излаза. Непријатељ јак 4 моторизоване дивизије и плус наше издајице скупа 
сачињавају моментално надмоћну снагу и још кад им се дода саевезник зима види 
се да смо много немоћнији од непријатеља. Предаја оружја и поздрав са последњим 
партизанима који су се до данас задржали у батаљону. Разилазимо се на своје стране 
и питамо се да ли ће нас пролеће наћи живе и ко ће избећи прогону непријатеља. 
Све је свршено само остало је да се чекају мало бољи дани, јер окупатор мораће 
своје трупе да повуче а оставиће овде само Српске издајице.

4. XII. 941 четвртак. Око три сата долази Анђа и један четник и Анђа 
ми прича да је Андрија разговарао са попом Булијом и да му је обећао да се ја 
легализујем206 али да се обавежем да нећу учествовати у организацији за устанак и 
да јамчим да у срезу неће ништа се десити што би реметило мирно кретање Немаца 
и ако се за то обавежем бићу поштеђен од прогона. Четник ми каже да сви знају где 
се налазим и да ће четници из среза драгачевског сутра стићи и да ће ме ухватити. 
Обећава ми његово јемство. Рекао сам да се легализујем не могу јер ако се пријавим 
значи одричем се борбе смрт ми је сигурна. Издати борбу значи смрт. Волим да 
погинем у борби против окупатора и српс. издајица него срамно и кукавички да се 
предам па ма и живот сачувао. Хоћу своје име да оставим чисто. Од себе дајем све 
за борбу коју смо повели. Ситуација све теже и црња ни мало ружичаста не изгледа. 
Четници који су се до јучер прсили да воде борбу против окупатора данас руку 
под руку иду са њима против срп. народа-стање несношљиво. Сваки падаљ земље 
миниран и нисам сигуран нигде да останеш. Градове запосели Немци а села Српске 
издајице. Ако се куда крећеш мораш пажљиво као да пролазиш кроз минска поља. 
Наши људи отишли кућама а четници Српске издајице шепуре се траже оружје 
хватају борце и предају их Немцима. На сваком кораку вребају те и можеш да 
паднеш као жртва ненасите хорде. Ако си партизан значи да си борац за српство 
и одмах или бију или убијају. Удружио се цео олош све што се осећало непоштено, 
бацило се у загрљај окупаторима и заједнички тероришу и убијају српске борце. 
Панични страх у народу. Позивам друга да ме отпрати до места где мислим да се 
склоним али он не сме.

Петак 5. XII. 941. Будим се и кажем другу да ћу остати неколико дана он 
се слаже. Долази члан његове заједнице и прича да су РАДЕНКА МАНДИЋА 
ухватили четници и да су свукла гола и он побегао. Долазим код куће једног 
сиромашка и он ми каже да има једно склониште и да се нико неће сетити. Нисам 
хтео остати. Исходим на брдо прегледам околину двогледом и уверим се да нема 
четничких покрета. Идем даље. Налазим једног четника и он каже да ће четници 
данас или сутра доћи из Каоне. Јошт док ми разговарамо његов син долази и јавља 
да четници иду. Одмах сам се пребацио на брдо и нисам ништа приметио. Идем 
даље и налазим другог четника и питам га за кретање четника и он ми каже да 
незна. Узимам двоглед и оним правцем куд сам наумио да идем видим четнике и 
на другој страни видим да се лепрша застава са којом се даје неки сигнал. Спуштам 
се ниже и одмах се пробивам кроз њихов фронт и залазим им за леђа. Вече је и 
стижем где сам наумио, али ови гледају да ме се отресу и измишљају разне приче 
само да бих отишао. Уморан сам и мало би се одморио али упаде једна жена и каже 

бежи ево ухватили су једнога и сад ће овде да дођу. Шта сам могао пут под ноге па 
напред даље. Ноћ, ништа се невиди а терен добро не познајем али лагано и сигурно 
идем даље. Долазим на друго место око 1 сат. Јављам се пуштају ме унутра и после 
разговора и вечере ја им испричам да сам дошао да пробавим неколико дана и 
старешина куће ми обећа и спавао сам добро.

Недеља 7. XII. 941. И овај ми пријатељ отказује стан и наводи имена 
стрељаних лица. Позлеђује ми рану али шта могу, само сам изабрао правац кретања 
и око 10 сати крећем и то лагано и сваки лавеж псећи обилазим. Време хладно али 
пркосим времену и псима који ме гоне. Решио сам се на борбу и на све само нећу 
да се предам. Никога нема да се креће и долазим до куће једног четника и он ми 
прича да ме траже сваки дан и ноћ. Чуди се куда сам прошао а да ме патроле нису 
приметиле јер су заседе свуда. Интересује га куд идем сад а ја му дадем супротан 
правац. Пита ме да ли има оружја ја му кажем да имам. Загледа у капут и тражи 
али му ја недам, каже ми да партизане све терају у затвор и да их предају Немцима 
и да су многе поубијали. Анђу су ми отерали у затвор и дете. Ух! ситуација је тешка 
и неможе гора да буде. Долазим где сам наумио. Улазим на шталу али немогу да 
спавам. Свиће и скачем са штале и идем да чекам док ко дође да положи стоци. 
Долази друг и питам га да ме прими и он ме прима али да будем у штали. Направио 
сам од снопова земуницу о простро сламе добио једну поњаву и лежим, хладно је. 
Ветар пири и додирује ми кожу. Доносе ми ручак и ја излазим из мог склоништа 
као Робинзон ручам па продужим лежање. Суд са остатком хране оставио сам 
у близини и један миш одмах ступа у дејство. Гледам у њега и он у мене и брзо 
смо се спријатељили. Види он да сам неки храбар борац кад сам дошао у његово 
склониште.

 Уторак 9. XII. Снег пада. Говори се о неким патролама да иду у потрагу у 
близини око 200 метара гледам иду 4 Немца и лагано се удаљују. Чује се бат ногу и 
неко пење се на шталу пада груда снега и ја се дижем. Једна девојка и млада дошле 
су да ме виде. Почнем неке приче. Бојим се да не наиђу ови њини мушкарци и и да 
их невиде али оне кажу да они нису код куће. Питају ме како могу сам да спавам и 
нуде ми у шали онако да дођу да ми праве друштво и да ме загрију. Кажем им да је 
место сувише мало да би и њих две могао да примим. Кажу ми да ће вечерас доћи 
кад пођу на прело. Причао сам им да ми комунисти у моралу стојима на достојној 
висини али оне ме питају имамо ли ми жена, деце, што ја потврдих а, оне кажу па 
одкуд њој деца кад ви комунисти имате висок морал. Ја сам им објашњавао, на 
рачун тога мало смо се смејали. Отишле су а ја сам се бојао да случајно не дођу и 
мислио баш ове жене доћиће ми главе, цео дан ређале су се и долазиле. XII. прича 
ми да је Јаворац имати [имао са] МОЈСИЛОВИЋ свега 80-100 кад су кренули за 
Чачак. Цели дан и ноћ тресак пушака досади ми. Четници су долазили из Дебелог 
Јасена и да су пошли за Кладањ а чим су чули да Немци иду пошли су у сретање.

Четвртак 11. XII. Извештавају ме да ће данас бити претрес општине. 
Обавештава ме XIII да је онај четник који ме је видео рекао те су поставили 
стражу. Прича се кад су пошли четници из Дебелог Јасена да су добили наређење 
да све партизанске куће претресу и све да им се покупи од крупне имовине и 
девојачку спрему и новац, а њих у затвор да терају, жене и девојке партизанских 
породица које су дозреле за полно општење да могу слободно бити искоришћене 
за подмиривање сексуалних прохтева. Вечерас сам спавао у соби. Четници који 
су дошли са Јаворцем овдашњи су али су показивали партизанске куће и правили 
тужбе на њих те су били убијани и злостављани.

206 Стојић се легализовао у добровољачким одредима уз помоћ свештеник Драгутина Булића, 
збораша. Откривен је и  одведен у Бањички логор, где је стрељан 25. јануара 1943. године. На 
саслушању у Специјалној полицији Милутин Стојић је изјавио да се каје што је припадао 
партизанском покрету (ИАЧ, Записници о саслушању у специјалној полицији, К-1)



480 481

Петак 12. XII. Опет ми јављају да ће бити претрес. Обавештен сам да су мали 
број наших другова измакли незаситој хорди а све што је пало да су поубијани. 
Извештен сам да су Ратка Митровића четници обесили. Страшно ово делује на 
мене. Све гора вест од горе. Пролази једна патрола у потеру за партизанима а ја их 
питам што иду а они кажу да су неки уцењени па је корисно узети који грош.

Субота 13. XII. Извештавају ме да су Немци зашли у Слатину те врше претрес 
и ватају партизане који су умакли, препоручују ми да идем. Рат нерава. Човек просто 
мора да изгуби живце. Један четник служи вино Немцима а они му ћерку милују по 
грудима то ме четник извештава. Обавештавају ме да је Анђа интернирана.

Понедељак 15. XII. Идем у склониште као Робинзон. Мислим о прошлим 
данима нашег пораза и питам се ко ће одговарати за упропашћену ситуацију у 
срезу трнавском. Моје мишење је било да се пође примером кинеских партизана. 
Ко је распустио батаљон треба да одговара. Партизани раздвојени уништени су. 
Да ли је централна команда наредила распуштање или не? Ово је велика рана на 
нашем младом телу која ће се теже лечити. Сваку везу са светом прекинуо сам. 
Осећам велику чамотињу. После подне чујем митраљеску борбу. Говори се да су 
партизани у срезу драгачевском повели борбу. Опет ова XI рече да су побегли 7 
комуниста из затвора па се хватају.

Уторак 16. XII. Идем у склониште XII прича да су партизани и Немци у 
близини Чачка водили борбу. Лежим а леђа почињу да ме боле. Ситуација биће 
много тежа ако ме јошт то зло нађе. Болови су озбиљни. Да читам немам ништа 
а да читам у овој јазбини неби видео. Преко дана мрак а тако и у ноћ па просто 
очни вид ћу пореметити. Сваки шум и топот људи трза ме и плаши се да ме не 
ухвати, него да ме неби видели јер треба да тражи ново склониште. XIII јавља да 
су отишли четници да ми одузму жито. Издајници почели да одузимају приватну 
својину. Пљачка цвета. Хране себе и окупаторе. Жита је било преко 2.000 по 10-15-
20.000-30.000 дин. Моји пријатељи мили ту су око мене и узимају храну, пријатељи 
смо добри.

Петак Никољдан 19. XII. Данас Немци залазе по селима и купе храну, 
стоку и партизане, и четнике у Чачак. Неколико стотина људи отерали су у Чачак. 
Ситуација је тешка. Ова рација врши се по читавом срезу. Ноћас су четници 
лумповали по кафанама са циганкама. Свађали се поп и неки четници.

Субота 20- XII Устајем и треба да кренем у склониште али X ми говори да 
Немци и данас ће ићи да купе храну и људе, и препоручује ми да идем. Ја кажем 
да неће и да су они покупили што им треба. Видим да је рад да се уклоним али ја 
немам куд да идем већ одох у склониште. Снег цео дан пада. Добро је. Четници 
се надају кад падне снег да ће нас лакше ухватити а ја кажем има да њих сабије у 
куће да се грију а заседа ће остати за пролеће. XI прича да они што су отерани јуче 
да су у Атеници на једној ливади и бари ноћили и да су четнике пустили кући а 
партизане предвојили у два дела, једне отерали у Чачак за стрељање и лагер други 
део пуштили кући. Смије се и каже које ону петокраку носио убијају и интернирају 
мајку му његову које направи. Шубара ти је сила. Немац кад ти види шубару на 
глави поздравља те. Немци позивају четнике да им иду на част на Божић. Данас 
је РАДОЈИЦА СТРАЊАНАЦ постављен за команданта чете. Појава Радојичина 
покренула је МИЛОВАНА БОГИЋЕВИЋА и одмах изоди из канцеларије хвата га 
под руку уводи у општину а стража скида му пелерину. Веша о чивилук, доноси 
столицу служи се ракија, настаје весеље и пијанка. Ни мало се не стиде свог срамног 
рада и неће да мисле какав злочин чине српском народу у сарадњи са Немцима.

Недеља 21. XII. Крећем се јутрос рано у склониште. Снег пада хладно је. Данас 
је збор и причају да су говорили да ће уништити свакога ко буде чувао комунисте.

Понедељак 22. XII. Хладноћа добра, снег велики. Данас говоре да су 
Недићевци и Немци блокирали села и да терају у Чачак. Опет пометња у 
расположењу. Весеље код четника и Недићеваца и једни и други говоре да 
спасавају српски народ, а стотине данас су отерали од својих кућа за стрељање и 
интернирање и читаве породице остављају без заштитника. Партизани од Чачка до 
Краљева скидају снег са државног пута. Терор, насиље врши се над партизанским 
породицама.

Уторак 23. XII. Ноћас било ведро и велика хладноћа. Ноћас сам сањао Анђу, 
на лицу има неке зареске ране 5-6.-У сваком склоништу окрећем се лево десно на 
леђа и потрбушке да би нашао неку топлију страну али све забадава. Хладно и то ти 
је. Почињем да се загријавам скупљањем и опружањем удова са својом сопственом 
енергијом. Сад видим да се испуњавају оне речи Његоша кад каже “Чашу меда још 
нико не попи док је чашом жучи не загорчи”. Али ово на сваку кашику меда следује 
по чаша жучи. Разумљиво је јер таква је борба и ово је нормално. Четници својом 
услугом изгледају већи Немци од Хитлера.

Среда 24. XII. Почињем да пишем али рука дрхти од зиме. Приказују ми 
да мостове на путу и железничкој прузи чувају четници. Грдна срамота за српски 
народ. Партизани рушили да спрече окупатора да неби извозио храну, а четници 
чувају да окупатор извози храну, одело, обућу, стоку, да их поздрављају и стоје 
мирно док се све и то не извезе и земља не опљачка, док наше мајке, сестре, жене 
терају у лагере а наше борце на стрељање и у логоре и.т.д. Опет говори се о некој 
потери. ВУЧКОВИЋ И СТРАЊАНАЦ причају да су одликовани Карађорђевом 
звездом од Недића.

Четвртак 25. XII. Ноћас је падао снег. Освануо је католички Божић. Данас 
ће џелати српског народа, народних бораца да пију и веселе се на рачун проливене 
крви српског народа. Данас Немци и четници испијаће здравице а митраљези 
решетаће груди наших бораца. X каже да нема партизана Немци би изашли из 
Србије. Они су све криви.

Петак 26. XII. Снег пада а онако велики је. Хладноћа велика. Чуда правим 
да би се загрејао. Скупљам се и опружам само да би се загрејао. Сваки час гледам 
на сат али време споро одмиче. Ноге ни одпадоше од зиме. Патрола иде у потеру 
за партизанима. МИЛОВАН БОГИЋЕВИЋ И ЂОРЂЕ КИЋАНОВИЋ ПЕВАЈУ 
У ФИЈАКЕРУ И ВИЧУ ЖИВЕО “ЈАВОРАЦ”. Ово ми прича другарица XII. Ветар 
дува и дрхћем као трска на ветру. Онако у лежећем ставу ослоним се на лактове 
и тресем се као сито на ветрењачи. Извежбао сам се у дрхтању и могу да дајем 
часове из дрхтања. Потере су стално за партизанима по наређењу команданта 
и општинске управе. Направили су читаву хајку од потере свако вече паника и 
весеље. Народ посматра хладно и ништа га неинтересује. Беда, немаштина и низак 
ниво културног живота створили су од људи духовне богаље.

Субота 27. XII. Дрхћем опет од зиме. Док сам доручковао зима ми је и руке 
ми дрхте. Данас је био збор и РАША ШИПЕТИЋ пофретнио партизане [построио] 
и пита како су поздрављали и онако стиснутим песницама тучу једни друге. РАША 
их пита: “хоћете Краља, хоћете славу, нећете јел”. Знам шта ми мислите, кажете 
само док пролеће стигне, али пролеће нећете дочекати. Читам први пут новине и 
видим да Немци признају да су Руси узели офанзивни карактер. Развеселио сам 
се. Врши се одузимање хране људске и сточне од партизанских породица и врши 
се сеча шуме. Да није било партизана Немци би одузели ову храну и стоку. Наши 
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другови храну и стоку грађана платили су својим главама и у свакој качици варива 
која храни наш народ има по нека капља крви наших херојских бораца. Свако 
парче хлеба потопљено је крвљом јунака.

Уторак 30. XII. Спремају се да ми откажу стан. Молио сам да останем још 
мало али он је налазио разлога да не може. Каже да јошт неки дан па ћемо видети. 
У разговору рече да нису криви Недићеви и четници за стрељање већ партизани 
који стално подбадају нећеју да буду мирни.

Среда 31. XII.- XII прича како је добра храна код страже у Јежевцу. Радојица, 
Милун, Сретен и Бранко принели лонац са кајмаком одузети од партизана и са 
погачом једу. Сваки дан одузимају овце, говеда, од партизана за храну. Општа 
пљачка. Што Немци не стигну да одузму то опљачкају четници.

МИЛОЈКО СРЕТЕНОВИЋ наређује ФИЛИПОВИЋ МИЛИВОЈУ да дотера 
овцу да он неби ишао. ДРОБЊАК РАДЕ заклао јуне МИЛИЈЕ МАРИНКОВИЋА 
сав се замастио. [...] 

(Милутин Стојић, Ратни дневник, приредио Витомир Василић, Изворник 1, Чачак, 1984, стр. 129-148; 
ИАЧ, Ратни дневници из НОБ, К-1, Дневник Милутина Стојића).

БР. 331, ИЗЈАВА И СЕЋАЊЕ РАДМИЛЕ ЛАЛЕ ИВКОВИЋ О ПАРТИЈСКОМ 
РАДУ КПЈ МЕЂУ ОКУПАТОРСКИМ ВОЈНИЦИМА АПРИЛ-ЈУН 1941.

[....] Од 6. априла до 15-16. априла кроз Чачак је возом путовало доста војске 
а исто и путем према Ужицу.

Директива је била да се повезујемо са официрима и војницима – разговарамо, 
сазнајемо ситуацију и објашњавамо ставове партије. У хотел „Крен“ – заустављали 
се – у овом метежу – штабови – који су долазили од Краљева – Београда. [....] 

Директива 15-16 сви комунисти и компромитовани из града. Са болесном 
сестром код сестре Цола Стишовића - Јездина? У мају –  Директива – да се 
ступи у контакт са немачким војницима – разговара – не баш на упадним местима 
– о расположењу, у немачкој војсци и свему / Била на вези са Р. Митровићем 
организационим секретаром О.К./ Знам – Поштић и ја задатак у парку – са 
немачким војницима разговор – немачки чини ми се М. Вујовић и ја.

Групе – Расположење – рат са Енглеском. Рајхкомандатура у учитељском 
дому. Кроз град марширају, певају песме са рефреном „Noch England“

/22. јун изненађење и за нас и СССР!/ Од ПК – Мијалковић Милан, Благоје Нешковић 
– обојица становали код нас у кући – 3-4 дана. Ја – организација састанка – техника 
Р. Митровић; Миле са татом у Београд. [....]

(ИАЧ, Мемоарска грађа Чачак, К-1, Ф-I, р.бр. 16, Изјава и сећање Радмиле Лале Ивковић)
 

БР. 332, ПРОСЛАВА 1. МАЈА 1941. ГОДИНЕ НА “РАВНИ”207

 У данима непосредно после капитулације организација СКОЈ-а била је 
врло активна. Одржан је читав низ састанака. Потврђивани су ранији закључци 

207 Прославе 1. маја пре почетка Другог светског рата биле су забрањиване. Немци нису спречили 
обележавање 1. маја 1941. године. Како је сам Ратко Митровић изјавио, у новим околностима, 
до 22. јуна 1941. године, комунисти су привремено остављени на миру од полиције. Митровић 
је изјавио:”Ето изгледа да сад можемо слободније да се окупимо на првомајски празник него 
ранијих година, када су нас жандарми пратили у стопу ...Али нека се нико не заварава, неће 
ово затишје дуго потрајати (Н. Јешић-М. Стефановић, н.д., стр. 143).

ИЗЈАВЕ, СЕЋАЊА И МЕМОАРИ
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о капитуланству старог режима, постављани су задаци, прорађивани су разни 
материјали идеолошке природе, разговарано је о прикупљању оружја и друго.

 Свуда се осећа живот. Сви смо нешто очекивали, нешто наслућивали, 
нешто желели и сваки наш нови заједнички састанак јачао је наше уверење, уливао 
самопоуздање да истрајемо. [....]

 Дошао је четвртак, дошао је 1. мај. Дан је био врло леп. Нас неколико дошло 
је доста раније. Желели смо да као домаћини сачекамо остале. Убрзо су из разних 
праваца почеле да пристижу групице, међу којима је било и нама непознатих, те 
смо закључивали да има и неких који нису из наших суседних села.

 Једва смо сачекали да дође Трепуша, да види колико нас је дошло и како 
смо извршили један од првих задатак после доласка Немаца. [....]

 Изненадили смо се када смо дошли на пропланак Равни, то и раније 
састајалиште омладине, и видели да је пре нас дошло доста омладине и старијих. 
Обрадовали смо се када смо видели тако много познатих и непознатих лица, јер 
је то говорило о снази наших захтева и гаранцији успеха. Као да и није требало 
да се упознамо. Чинило нам се да смо се увек познавали, осећали смо се блиским 
– својим. Спајала нас је иста жеља. На све стране убрзо су се чула чаврљања, 
задиркивања и смејања.

 Мица Трепуша, која је углавном и организовала ову прославу, стигла је 
код сваке групе и старијих и млађих, са свима је нешто разговарала. Свуда је била 
присутна и свима је недостајала.

 На једној страни се најпре тихо а затим све гласније зачула песма. Многи 
је од нас нисмо знали иако је посвећена раду-празнику који прослављамо и било 
нам је криво што и ми нисмо могли да се укључимо у тај јединствени акорд песме 
и жеље. На другом крају био је читав оркестар од чешљева и једна усна храмоника. 
Неки су пак уз опкладе бацали камен, гласно се смејали задиркујући се међусобно. 
Око њих се зачас створиле групе навијача. [....]

 Затим се опет забављало, причало, певало, чак је однекуда и хармоника 
дошла и почело је коло. Изгледало је да смо заборавили на окупаторе, но то није 
само привидно јер су мисли свих присутних биле везане за договоре, за жељу да 
се измени нешто што нам је наметнуто, што нам смета, чему пркосимо и кроз ову 
прославу. [....] 
 
(ИАЧ, Мемоарска грађа-трнавски срез, К-8, Ф-I, р.бр. 31, Изјава и сећање Драге Суботић-Радосављевић 
из Трнаве; изјаву узео Драгољуб С. Суботић208, радник архива 25. априла 1966. године)

БР. 333, СЕЋАЊЕ СТАНОЈЛА ПЛАЗИНЕ209 НА СТВАРАЊЕ ЧЕТНИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ДРАГАЧЕВУ, МАЈ 1941.

[...] Чим сам стигао у Котражу210, састао сам се са активним пешадиским 
капетаном I кл. Милојком Обренићем. И он је избегао заробљавање и у Котражу 
(своје родно место) стигао пре мене. Претресали смо насталу ситуацију. 

Интересовало нас је како стоји са вестима о пуковнику Дражи Михаиловићу. У 
народу се говорило:

“На Равној Гори, налази се ђенералштабни пуковник Дража Михаиловић, са 
извесним деловима југословенске војске. Одбио је да призна капитулацију. Донео 
је одлуку да продужи започету борбу против окупатора и свих других непријатеља 
до коначне победе.”

У колико су ове вести тачне, ситуација је била јасна. Народни Устанак. Са 
капетаном Обренићем, разговарао сам целе ноћи. Претресали смо ситуацију и 
кројили планове. Споразумели смо се о сарадњи и будућем нашем раду. Обренић 
је предложио:

- Народ је спреман за устанак. Пре но што почнем са радом, потребан ми је 
сарадник, помоћник и заменик на кога се могу у сваком погледу ослонити.

 Било ми је јасно да циља на мене. Без размишљања, погледао сам у очи и 
одговорио:

- Господине капетане, ја вам стојим на расположењу за сваку дужност коју 
ми одредите и доделите.

Очито, био је са мојим пристанком задовољан, па је наставио: 
“Потребно је проверити вести са Равне Горе и успоставити везу са пуковником 
Михаиловићем”.

Кренуо сам 21. маја на Равну Гору. Вести које смо сазнали биле су тачне. 
Већ 25. маја, вратио сам се у Котражу са овлашћењима и легитимацијама (Горски 
Штаб), издатим од пуковника Михаиловића, да отпочнемо са радом организовања 
и оснивања четничких јединица. Нарочито је наглашено, да организовање вршимо 
у што већој тајности. Јавно не иступати док се за то не добије наређење.

Званично је почео рад оснивања четничких јединица у срезу Драгачевском.
Маја, 26-ог у кући банског већника, Миодрага Милисављевића у Котражи, 

одржана је прва званична седница. На овој седници требало је донети озбиљне, 
па чак и судбоносне одлуке па су стога обавештени и позвани најугледнији, 
најпозванији и најодговорнији претставници овога среза.

Од војних претставника присуствовали су: активни пешадиски капетан I 
кл. Милојко Обренић, рез. капетани: Милић Милићевић и Драгољуб Недељковић. 
Рез. поручници: Бранко Плазинић, Велимир Булић и Митровић. Активни 
п.поручници: Јоца Крњић, Миле Станчић и Драгиша Пеливановић. Подофицири: 
Филип Ајдачић, Миломир Миленковић, Ранко Милићевић, Крста Бабић, Новица 
Цогољевић и ја. Било их је још неколико, али се њихових имена не сећам.

Од политичких личности и народних претставника, присуствовали су: 
Сенатор Средоје Бркић, народни посланик Милинко Милутиновић, бив. народни 
посланик Андрија Протић, бански већник Миодраг Милисављевић, претседници 
општина: Никола Вујовић, Драгиша Милосављевић, Веља Ивановић, Милан 
Милићевић, Радоје Рудинац, Радош Веселиновић, Мирко Ђекић, Михаило 
Обренић. Од трговаца и угледних домаћина: Крста Вујовић, Гвозден Весовић, 
Цветко Јанковић, Љубо Анђелковић, Миленко Јовановић, Аврам Шулубурић, 
Велимир Тованић, браћа Драгутин и Радомир Плазинићи, Јулија Миличевић, 
Драгослав Ковачевић, Велимир Чакаревић, Божо Ружић, Петроније Миливојевић, 
као и многи други чијих се имена више не сећам. Поред ових набројаних, била су и 
четири свештеника: Драган Шолајић, Драган Рацић, Милан Недовић и Урошевић.

Све ово беху угледне личности, народни претставници и сеоски домаћини, 
а поред тога све беху ратници из минулих победоносних ратова, 1912-1918. године. 
То су били барјактари народног устанка Равногорског покрета.

208 Рецензент књиге СУБНОР-а Затамњена истина.
209 Станојло Плазинић-Плазина граничар, рођен 1902. године у Котражи. Организатор 

равногорског покрета у Драгачеву. Од стране Немаца ухапшен 25. јануара 1943. године и 
одведен у Бањички логор. После рата емигрирао у Аустралију (ИАЧ, Картотека Бањичког 
логора, БЛ 10593/V)

210 Највероватније 19. или 20. маја 1941. године.
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Капетан Обренић је објаснио:
“Прво:
Ђенералштабни пуковник краљевске југословенске војске, Дража 

Михаиловић, одбио је да призна срамну капитулацију наше војске. Он је донео 
одлуку да настави започету борбу против окупатора и свих других непријатеља све 
до коначне победе. Његов је план да борбу против непријатеља-окупатора води и 
отпор даје путем герилског ратовања. Ово значи, дизање народног устанка. Он се 
сада моментално налази на Равној Гори са извесним бројем официра, подофицира 
и војника.

Друго:
Последице које могу да нас снађу, нас и наш народ, ако дигнемо устанак 

противу окупатора, заиста могу да буду страшне.
Треће:
Наша Отаџбина је прегажена. војни магацини пали су у непријатељске 

руке. Пуковник Михаиловић, данас на Равној Гори нема ништа да нам пружи, ни 
оружја, ни обуће ни одеће а ни хране. Апсолутно ништа. Ако хоћемо да оснивамо 
четничке јединице и дижемо народни устанак, исти мора да буде на терету вашем 
и народном. Ја вас молим, да о свему овоме добро размислите, пре него почнемо 
да радимо.”

Настала је дужа дискусија. Сенатор Бркић, поред осталог је рекао: “Ми сви 
смо свесни последица које могу да нас снађу. Морамо и бићемо спремни да их 
дочекамо. Ми не дижемо устанак да некога нападамо, да нечије туђе пљачкамо и 
отимамо; ми се на устанак дижемо да бранимо свој образ и част, да бранимо своју 
Отаџбину и своје угрожено прадедовско огњиште. Сматрам да је много боље, да 
као људи и Срби – јер то су и наши претци чинили – часно и поштено, јуначки 
гинемо и изгинемо, него да срамно кукавички као робље живимо. Ја предлажем, да 
се одмах без одлагања, отпочне са радом и борбом. Ја први себе стављам у борачке 
редове.”

Говор и предлог сенатора Бркића, поздрављен је и једногласно примљен.
Бански већник Миодраг Милисављевић, обухватио је другу тачку између 

осталог је рекао:
“Сматрам да питање по овој тачци не би више требало третирати. Сама реч 

“народни устанак” је јасна. Терет у сваком погледу сноси народ. Свака општина 
ће основати по једну или више чета па природно да ће та општина сносити 
одговорност за своје људство и снадбевати га са свим потребама. Треба све 
општине среза драгачевског, међусобно повезати. Оне морају бити повезане у једну 
целину, да међусобно одржавају тесну везу и да се међусобно у свему допуњавају и 
помажу. Преко старешинског кадра појединих јединица, општинске управе треба 
да буду у вези са војском”.

Предлог банског већника Миодрага Милисављевића, поздрављен је и 
прихваћен.

Рез. капетан Милић Милићевић је образложио:
“Чули смо предлог сенатора Бркића и банског већника Милисављевића, 

упознали смо се са овлашћењима пуковника Михаиловића, упуствима и 
инструкцијама за рад на организовању четничких јединица. Пуковник Михаиловић, 
овластио је или боље рећи одредио је за тај рад капетана Обренића и наредника 
Плазину. Имајући у виду да је ово народни устанак на добровољној основи, а то 
је врло важно и желео бих да знам, да ли смо сви сагласни у томе да нам је од овог 
момента, капетан Обренић, командант Драгачевског Четничког Одреда? Јесмо ли 

спремни да му се ставимо на расположење и под команду? Како ћемо и на који 
начин почети са радом и одржавати везу?”

Претседник општине Миросаљачке, Драгиша Милисављевић, изнео је своје 
мишљење по горњем питању:

“Питање одређивања команданта је излишно. Ако признајемо пуковника 
Михаиловића, са Равне Горе и његову одлуку да се дижемо на устанак ради 
продужења започете борбе са окупаторима, онда аутоматски примамо и 
команданта кога је он одредио. Уз ово, капетан Обренић је стари ратник кога ми 
сви добро познајемо и он је један од најстаријих активиних официра данас међу 
нама. Не смемо заборавити да ми од овога часа прелазимо у војне формације. За 
почетне радове ја ћу дати неке своје сугестије и предлоге.

Дати одрешене руке општинским управама да оне оснују прве чете и то 
одмах. Да се чете прво наоружају. Ово зато, прво, што је ово народни устанак и 
људи приступају добровољно, јер законских могућности нема да се на то присиле. 
Можда за прво време много нећемо моћи примити и ако би они то хтели. Разлога 
за ово има доста: наоружање, исхрана, одећа и обућа, итд. Друго, општинске управе 
познају свакога у својој општини. Много им је лакше да изврше избор људства у 
својој општини, командире чета, који ће имати поверење у додељеном им људству, 
као и људству у одређене им командире. Треба имати у виду да су општинске 
деловође уједно и руковаоци мобилизацијског материјала, што олакшава рад 
општинским управама. Било би сувише тешко и споро ако би оставили да наш 
командант капетан Обренић, са својим сарадницима, крене из општине у општину 
ради организовања и оснивања четничких, чета-јединица.

Ако се овај мој предлог усвоји и прими, ја верујем, имајући у виду да је народ 
вољан и спреман за народни устанак, ми општинске управе можемо у року од 48 
часова да оснујемо и организујемо прве активне чете да их наоружамо и ставимо у 
приправност. Можемо одмах да саставимо спискове чета и доставимо команданту 
одреда. Те прве активне чете биле би стављене на расположење команданту одреда 
када то затреба. После наставити са радом на формирању даљих чета, ради смене и 
попуне првих активних чета. Неуморно радити на прикупљању оружја и муниције, 
као и другог убојног материјала до кога се може доћи. Припремити храну, одећу и 
обућу за оне борце сиромашног стања, који неће моћи сами из својих сретстава 
да се снадбевају. Свака општина треба да одреди два или више поверљивих људи-
курира, првенствено из активних чета, који ће бити стално у вези са командантом 
одреда. Биће поверљивих саопштења која се неће моћи саопштити путем 
телефона.”

Говор претседника општине Миросаљачке, Драгише Милосављевића, је 
поздрављен и у потпуности прихваћен.

Дискусија је завршена. Приступило се спровођењу у дело изнетих планова. 
У Котражи је одмах основана прва активна чета. За командира чете, одређен сам ја. 
Вршио сам и дужност помоћника и заменика команданта одреда.

Даље је организовано: општина Каонска (прва активна чета, командир чете 
рез. поручника Сима Митровић. У овој општини се налазио и жандармериски 
пуковник Милош Павловић. Он због болести није могао да активно суделује. 
Морално и саветима је подржавао наш рад); општина Дубачка (прва активна 
чета, командир чете претседник Милоје Рудинац); општина Лучка (прва активна 
чета, командир чете инжињеријски наредник Миломир Миленковић); општина 
Лишанска (прва активна чета, командир чете Милан Милићевић. Овде се налази 
и рез. капетан Милић Милићевић, као и жандармериски наредник Филип 
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Ајдачић); општина Миросаљачка (прва активна чета, командир чете претседник 
ове општине Драгиша Милосављевић. Овде се налазе рез. поручник Тодоровић, 
активни потпоручник Драгиша Пеливановић и жандармериски наредник Ранко 
Милићевић); општина Краваричка (прва активна чета, командир чете Станојло 
Бркић. Овде се налази рез. капетан Драгољуб Недељковић и сенатор Средоје Бркић); 
општина Прилепац (прва активна чета, командир чете граничарски наредник 
Пајовић); општина Дљинска ( прва активна чета, командир чете жандамериски 
наредник Милутин Јанковић. Одмах по оснивању чете, Јанковић са људством 
одлази на Равну Гору и ставља се под непосредну команду пуковнику Михаиловићу. 
Од тога времена, Јанковић је имао своју ударну групу и био је под непосредном 
командом пуковника Михаиловића. И поред тога, Јанковић је остао и даље као 
саставни део Јеличког четничког одреда); општина Марковица (прва активна чета, 
командире чете рез.наредник Јовашевић); општина Тијањска, командир чете рез.
наредник Поповић; општина Грабска, командир чете, претседник ове општине 
Чеда Вујовић. Овде се налазе и рез.поручник Брајовић, као и подофицири, Илић 
и Шипетић; општина Горачка (прва активна чета, командир чете свештеник 
Драган Шолајић. Овде се налази рез. капетан Царевић, рез. поручник Плазинић, 
народни посланик Милутиновић, жандар. п.наредник Цогољевић); општина Вичка 
(прва активна чета, командир чете поднаредник Крста Бабић. Овде се налази, 
рез. поручник Велимир Булић, Крста Ђокановић и Зарић); општина Гучка (прва 
активна чета, командир чете активни потпоручник Миле Станчић. Овде се налазе 
још и активни капетан Тома Протић, потпоручник Јоца Крњић, рез. капетан 
Манојло Бугарчић и многи други). Гуча је среско и главно место. Овде је центар 
овога среза. Овде су: срески суд, среско начелство, пореска и катастарска управа. 
Све је то било укључено и расположено за дизање народног устанка Равногорског 
покрета и узели учешћа у многим борбама. Овде сам изнео само имена оних, који 
су ми добро у то време била позната.

У Драгачеву су са нама били: сенатор Средоје Бркић, народни посланик 
Милинко Милутиновић, бивши народни посланик Андрија Протић и сви други 
који су се бавили политиком и народним пословима. Срески начелник Влада 
Јовановић, са својим полициским апаратом; срески судија са својим особљем; шеф 
Пореске управе, Манојло Бугарчић са својим особљем; особље катастарске управе 
и све општинске управе у споразуму и договору са народом својих општина.

Морам још једном да подвучем: Организовање четничког покрета (народног 
устанка и сврставање под барјак Равногорског Покрета), не припада никако 
појединцима. Он у целини припада српском народу, а тај српски народ истакао је и 
одао признање онима који су то заслужили. Тако је било кроз векове. Заслужнима су 
дизани споменици и чувани од заборава, а издајници срамно жигосани. Сав терет 
и одговорност сносили су у првом реду, стари ветерани из прошлих победоносних 
ратова 1912-1918, који су се дивовски борили и пронели славу српске војске 
широм света. Својом снагом и крвљу најбољих српских синова, они су срушили 
две можне царевине, ослободили и ујединили све српске покрајине и поробљени 
српски народ, а са тиме створили велику и моћну Краљевину Југославију. Па зар 
је чудо што су баш ти прослављени ветерани били барјактари и носиоци народног 
устанка Равногорског Покрета? Били су то људи политичари и сеоски домаћини у 
својим поодмаклим годинама. Добро су они знали народно расположење и жеље. 
Знали су они шта значи рат и дизање устанка противу сувише јаког и неумољивог 
наци-фашистичког окупатора. Били су они свесни последица које им због дизања 
устанка обесни окупатор доноси, па и поред тога, они су одлучили да се кукавички 

не предају, да не повијају и не погињу главу, већ да их мушки и јуначки дочекају. 
Да Српски народ није био спреман на устанак и борбу против поробљивача и 
пљачкаша, који силом туђе отимају и пљачкају, на част и образ насрћу, што би могао 
учинити пуковник Михаиловић, са једном малом групом официра, подофицира и 
војника на Равној Гори, без игде ичега? Он је изабрао пут народних жеља. Зато 
је ђенералштабни пуковник, касније армиски ђенерал Дража Михаиловић, постао 
легендарна личност, омиљени и неумрли народни ЧИЧА.

Док смо ми у горњем делу Драгачева, вршили организовање и оснивање 
четничких јединица, у доњем делу Драгачева неуморно су и са великим еланом 
и успехом исти посао и по истим инструкцијама радили двојица младих елитних 
активних официра, поручници Јован Бојовић и Душан Ђорић. Обојицу је рат 
затекао у јуришном батаљону у Скопљу. Избегли су заробљавање и пребацили 
се у Драгачево, родно место поручника Бојовића. Као што су били нераздвојни 
другови у војсци, тако их је сада још више повезало национално и патриотско 
другарство на пољу рада окупљања и оснивања четничких јединица Равногорског 
Покрета. Чим се пронела вест са Равне Горе о пуковнику Дражи Михаиловићу и 
дизању народног устанка, они су се међу првима нашли на Равној Гори, пријавили 
се и ставили под команду пуковнику Михаиловићу. Добили су овлашћење за рад и 
вратили се у Драгачево где су одмах са радом отпочели.

Првих дана почетка рада, ми за њих нисмо знали а ни они за нас, ово због 
тога што је било наређено да се ради у што већој тајности. Но убрзо је успостављена 
веза и извршено координирање свих чета у Драгачеву.

После извршеног организовања у срезу Драгачевском имао се рад проширити 
и на суседне срезове. Поручник Душан Ђорић кренуо је у срезове: Моравички и 
Пожешко-Ариљски, а поручник Бојовић у срезове Трнавски и Жички.

У срезу Драгачевском, петнаест општина је основало и већим делом 
наоружало 30 чета. Од тога је 15 чета потпуно наоружано и било спремно да 
свакога часа ступи у акцију, а других 15 чета било је делимично наоружано. У 
случају потребе могле су се употребити као смена, што је у прво време и чињено, 
или попунити и појачати прве активне чете, то су биле резервне чете. Бројно стање 
чета кретало се од 50 до 100 људи. Броје чете је зависио од прикупљеног оружја и 
муниције у дотичној општини. Највеће потешкоће су били недостатак оружја и 
муниције. [...]

(Станојло С. Плазина, Са Јелице плануле варнице. Прилог за историју народног устанка равногорског 
покрета у Драгачеву, Мелбурн (Аустралија), 1974, стр. 59–66). 

БР. 334, СЕЋАЊЕ РАТКА ВЛАСТЕЛИЦЕ О ПРВОМ СПОРАЗУМУ 
ПАРТИЗАНА И ЧЕТНИКА У ГУБЕРЕВЦИМА, 21. ЈУЛ 1941. ГОДИНЕ

ПРВИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ПАРТИЗАНА И ЧЕТНИКА

Одмах после априлског рата 1941. године, један број бивших официра 
југословенске војске нашао се у шуми, говорећи, да они не признају капитулацију. 
Немачке окупационе власти су у другој половини маја издале су и писмени 
проглас о строгом кажњавању сваког одметништва, тј. четништва. Током маја 
било је преузимање у поновну службу свих цивилних лица. То преузимање 
вршиле су директно немачке власти. Од тог преузимања били су изузети само 
активни официри бивше југословенске војске, који нису допали у заробљеништво. 
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Половином јуна дошла је наредба да се јаве немачким командантима сви бивши 
активни и резервни официри и то до првог јула. Они официри који су се јавили, 
узели су потврду, ти су и могли да приме плату за јул. На тај начин дошло је у 
редовима тих официра до подвајања. Једни су се јавили узели потврду и почели 
да примају заостале принадлежности иако су били без икаквог посла, а други су 
остали у шуми. Говорило се да ће ови други, тј. ови из шуме, с обзиром на насталу 
ситуацију, подићи и устанак на дан националног празника 28. јуна 1941. год. Ова 
група бивших официра, који су остали у шуми, изгледа ми да су најмногобројнији 
били баш у нашој околини и то на територији бившег чачанског округа.

Пошто је десетог јула 1941. године формиран у Стјенику Чачански 
партизански одред, то се пред штаб одреда поставило као прво питање однос 
према овим официрима. Један од тих официра, да ли самоиницијативно или пак у 
споразуму са другима, присуствовао је и састанку под буквом у Стјенику 10. јула. 
Он је неколико пута узимао реч, изјављујући да ће се борити против Немаца до 
последњег даха, али и за краља и владу у Лондону. Исто тако, одмах по оснивању 
Одреда, тј. 11. јула 1941. год. одржан је већи збор на тромеђи села Јежевице, Липнице 
и Рајца наместу тзв. “између путева”. Збор је био доста добро припремљен за та три 
села и почео је увече око 20 часова. Први је говорио Бата Јанковић, затим Моле 
Радосављевић и ја. Главна тема разговора је обавештење о формирању Одреда и 
позиву да се ти људи помажу како у људству тако и у материјалном погледу. Током 
те дискусије узео је реч и један наредник бивше југословенске војске. Изјавио је 
да је он већ приступио одредима бивше југословенске војске у отаџбини, којима 
командује један генералштабни пуковник. “Ја хоћу да се борим против Немаца, 
мени је данас место у тој борби, јер сам активно војно лице и од тога живим. 
Молим да ми се објасни какав је однос између групе која је јуче формирана у 
Стјенику и ове групе којој ја већ припадам” закључио је овај подофицир. На то 
је први одговорио Моле, који је рекао да ти официри не раде, већ добрим делом 
седе.”Слободно ти друже, питај их зашто седе и шта чекају. Ми позивамо све људе у 
борбу, па смо зато и формирали Одред”, закључио је Моле. Потом је опет реч узео 
Бата. Изјавио је да зна за ту групу официра, али с обзиром на њихово држање у 
априлу, мало је вероватноће да ће се они борити. Код народа је настало прилично 
комешање. Неколико сељака је говорило да у борбу за ослобођење морамо ићи сви 
заједно, без обзира на партије, јер ово је земља свих нас и сви ћемо у њој живети. 
Закључак збора, који је завршио рад после 22 часа, јесте да се тражи споразум и да 
обе групе иду заједнички у борбу против непријатеља.

Тих дана, на терену овог краја, налазио се и Милан Мијалковић Чича, члан 
Главног штаба Србије. Он се непрекидно налазио у послу и то било да конферише 
са командирима новоформираних чета, било са Штабом одреда, било са појединим 
партијским радницима на терену, са другим људима овог краја, или са куририма 
из разних места. Преостало време “Чича” је знао да узме мотику и да цео дан копа, 
нпр. у винограду. Све ово конферисање, као и други састанци, одражавало се у 
мојој кући у селу Липници (то је горњи крај Рајца). Кућа је, како је то изјавио Ратко 
Митровић, конфискована још 23. јуна 1941. год, за “потребе народа”.

У том врло интезивном политичком раду на терену, у прикупљању војничке 
одеће и оружја за борце Одреда и у непрекидном придолажењу нових људи за 
Одред, дошло је питање споразума са четницима Драже Михаиловића. Чија је то 
била прва и конкретна иницијатива, мени ни тада, као ни данас није било познато. 
Знам само то да је 20. јула 1941. год. рано, око седам часова, дошао мојој кући, тј. 
у “реквирирану кућу” Ратко Митровић. Био сам на доручку са Чичом, сестром 

Миленом и неколико њених другарица, који су те ноћи и приспели. Ратко, као и 
увек ведар, са пуно хвале и хумора, поче да се распитује о нашем апетиту и нашем 
раду. Све су хвале биле упућене Чичи који је у копању први у врсти.

После доручка Чича и Ратко су се повукли у мању собу и настало је дуже 
конферисање међу њима. Ја сам отишао својим послом у Слатину и вратио сам се 
око 13 часова. При повратку приметио сам доста нових људи, које добрим делом 
нисам познавао. Од познатих били су, Моле, Бата Јанковић, Мица Вучетић из 
Трнаве и други. Пошто сам на брзу руку ручао, сестра Милена ме позва, сиђосмо 
70-80 метара испод куће у воћњак, седосмо под једну шљиву и отпоче разговор: 
“Ратко Митровић, који као што знаш, стигао јутрос имао је јуче састанак са једним 
официром из Штаба четника Драже Михаиловића. Споразумели су се да сутра 
почну преговори о закључивању споразума и то у селу Губеревцима у штали неког 
сељака Ћендића. Штаб одреда је такорећи цело пре подне дискутовао ко да иде 
на те преговоре. Пошто је Ратко изјавио да му је тај официр, у име његовог штаба 
изјавио, да ће се преговори водити само у том случају, ако на исте дође познато 
лице из овог краја. Значи Чича отпада и ако би најприродније 

било да он иде на такве преговоре. Ратко исто тако не жели да иде и ту има 
доста оправданих разлога. Ти нешто познајеш Драгачево и људе у њему, био си 
бар неколико дана учитељ у том срезу, пре неки дан Штаб те је послао да водиш 
разговоре са Средојем Бркићем итд. Прими се ове дужности, а”Чича” ће ти данас 
по подне дати детаљне инструкције о вођењу преговора.

Мене је пре свега изненадио овај задатак. Прво, ја сам мислио да то буде 
група од бар три лица и то: командант, политички комесар и “Чича”. Касније сам 
сазнао да је Штаб одреда по мало сумњао да то није вешта клопка. Ја у то онда 
нисам ни сумњао.

Цело то после подне Чича ми је давао директиве о вођењу преговора и о 
евентуалном потписивању споразума. Истина је да је први и основни задатак да 
се што боље упозна та група, да се види да ли је организована група, под чијом 
су командом, који су то људи, па ако се увиди да су они стварни представници 
бивше југословенске владе тј. бивше југословенске војске у отаџбини, онда са њима 
и потписати споразум. У случају ако је то нека банда жандарма или пљачкаша који 
су сами себе прогласили за легалну бившу, југословенску војску, онда што пре се 
извући од истих без икаквих разговора. “На теби је да увидиш и да препознаш 
ко су ти људи и да ли има смисла што са њима разговарати и потписивати”. Ти 
си из овог краја, гласао си 1938. године на новембарским изборима демократе, уз 
то резервни си официр бивше југословенске војске, више пута био си на вежбама 
и ти ћеш ипак најбоље проценити те људе. Никакво друго обавештење о Одреду 
не пружај, изузев о команданту и политичком комесару Одреда, који су познати. 
За нас партизане је битно да имамо сарадњу са борбеним и поштеним људима из 
овог табора и то поготову сарадњу на терену о разноврсним питањима, а касније 
сарадњу у војном погледу, како у мањим тако и у већим акцијама. Имај у виду 
данашњу сарадњу и споразуме који су створени између СССР и Енглеске са САД. 
Ја сам са Штабом одреда готово цело пре подне дискутовао кога бисмо могли да 
пошаљемо на преговоре. На крају смо се сложили да то будеш ти, као што ти је 
сестра и саопштила. Види, процени људе, ми у том погледу немамо искуства, па 
на основу свега тога потписуј споразум. Битно је да одред мора да расте и да не 
долази у обзир да се он расформира или да се пак потчини некој другој команди. О 
свему овоме размисли па са овлашћењем, које ће бити потписано од команданта и 
политичког комесара Одреда, пођи сутра што раније на место које ти је друг Ратко 
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Митровић означио. Ја ти у том нашем првом значајнијем послу желим, желим 
успех, закључио је Чича”.

Ја сам после тога дуго о свему томе размишљао. Основно је било ко су ти 
људи и са којом намером се иде у оваквим стварима. Искуства није било, ја сам 
само за неке људе овог краја, и то активне официре, чуо да су отишли у Штаб Драже 
Михаиловића на Равној Гори. Ако будем срео те људе, онда ћу лако и прибрано 
разговарати, а ако будем наишао на потпуно непознате људе, уз то глупе и без 
икакве политичке оријентације, онда сам дошао “мечки на рупу”. Но код мене је 
ипак преовладало ово прво, зато сам се припремио и легао да спавам, да бих што 
раније устао.

Устао сам рано сутрадан, и добио прописно откуцано овлашћење, потписано 
од Ратка Митровића и Мола. Печат је био прилично груб, јер је претходног дана био 
израђен. У задњем џепу од панталона био ми је револвер, који је торба покривала, 
а у предњим џеповима по једна бомба.

Одмах по преласку реке свратио сам до куће мог рођака Мика, кога сам 
претходно вече обаветио да ћемо ићи у Драгачево. Он ме је већ чекао и продужили 
смо пут Губереваца. Дан је био врло пријатан. Уз пут сам Мику рекао где и ради 
чега идемо и да је он у овом случају мој пратилац. То је био млад човек од 20 година, 
оженио се пре неколико месеци. Дечачки ми је причао о свом момачком животу. 
Када смо прешли планину Јелицу и стигли у Драгачево, прво смо свратили код 
његовог рођеног стрица Лека. Он нас је најлепше дочекао, поготово мене, јер сам ја 
тог дана био први пут код његове куће, а за њега и последњи пут. Упитао сам га где 
се у Губеревцима налазе Ћендићи и који међу њима има велику шталу са великим 
тремом. Леко се одмах сетио и рекао ми је да ту долазе неки официри, који су у 
вези са Енглеском. Рекао сам му да бих желео да нађем неког од тих официра, са 
којима сам био заједно у војсци, јер су ми остале неке ствари код њих. Пристао је 
да ме одведе. Уз пут Леко се распитивао шта ово би и шта ће још бити.

По доласку на дотично место, на удаљености 500-600 м. појавили су се иза 
жбуна један поднаредник и један војник. Први је упитао да ли смо ми партизански 
делегати. После потврде позвао нас је да пођемо са њима. Тада сам се са Леком 
поздравио и рекао му да ћу пред вече опет код њега.

Наилазио је најважнији тренутак. Поднаредник ништа не говори изузев што 
ми рече да већ читав сат чека делегета партизана. Мерио ме од главе до пете. Мени 
су ови људи добро познати, зато се не упуштам ни у какав разговор. На неколико 
стотина метара спазио сам шталу и тај трем.

Када сам ступио под трем, пре собом сам видео већу групу официра, око 
20, разних родова и разних чинова од потпоручника до мајора. Први је испред 
мене иступио Урош Катанић у униформи артиљеријског капетана друге класе. 
Он се са мном срдачно поздравио, изљубили смо се, јер смо били у родбинском 
пријатељству, а уз то смо били четири године у једном одељењу у гимназији у 
Чачку. Исто тако срдачно сам се позравио и са поручником Музикравићем, јер је 
и он био у том одељењу у гиманзији. Нешто млађи од нас, али сам га познавао из 
Чачка, био је поручник Предраг Раковић, са којим сам се такође поздравио као 
познаником.

Мога пратиоца Мика одмах је одвео онај поднаредник, тако да он није ступио 
у контакт са официрима, само их је видео. Мене су сад Катанић и Музикравић 
посадили у чело велике трпезе и представили ме мајору, који је био озбиљан, врло 
достојанствен и у чину генералштабног мајора. При представљању мајору као и 
осталим официрима, Катанић је изнео готово целу моју биографију од гимназије, 

учитељске школе до факултета, као и војну каријеру са чином. Мени је сад било 
потпуно јасно у ком сам друштву, па, ради, тога, у оно време осећао сам се сасвим 
слободно.

Дали су ми место у челу трпезе и то поред мајора који ме је својски 
премеравао. Одмах је поставио питање зашто нисам у униформи. Одговорио сам 
да је у ово време непрактично ићи у униформи, а уз то немам је, јер је за време 
априлских догађаја остала у Куманову. Испричао сам и како се то догодило.

Одмах после тога поставио сам питање да ли су они група бивше 
југословенске војске у отаџбини која је тражила преговоре са партизанима. Јавио 
се један официр који је рекао да је он разговарао са Ратком Митровићем и по 
одобрењу нашег Штаба споразумели смо се о овом састанку. У том моменту ја сам 
извадио своје овлашћење, показао га свима и предао мајору поред себе.

После измене пуномоћја, почели су разговори. У тим првим и општим 
разговорима, са њихове стране, узело је учешћа више присутних, што је мене мало 
изненадило. Прво сам, у једном ширем приказу, служећи се и белешкама које сам 
скицирао са Чичом, изложио општу ситуацију у свету. Нагласио сам да се готово 
читав свет поделио на два табора. Један је табор напредних, прогресивних, и 
демократских снага, на чијем је челу СССР, Енглеска и САД. У супротном табору се 
налазе, реакционарне и фашистичке силе на чијем челу стоји Хитлерова Немачка, 
Мусолинијева Италија, Јапан и друг сличне снаге. Оба ова табора располажу 
огромним бројем војника, имају развијену војну индустрију и модерно су 
наоружани. Свима нама треба да буде јасно да ће овај рат бити немилосрдан, па као 
такав он ће прогутати милионе и милионе жртава. Хитлерова Немачка биће стуб те 
борбе. Војници те земље су фанатизовани у тобожњем стварању новог поретка, јер 
они сматрају да су њихово друштвено уређење и њихова партија најсавременији на 
свету, а то је огромна заблуда. Ми смо их нешто мало упознали у априлском рату, а 
поготово ми из бившег 58. пешадијског пука. Хитлерова Немачка данас прокламује 
да води велики ослободилачки рат против бољшевизма, тј. вођа у СССР и против 
трулог плутократизма Енглеске и САД, где су тобоже Јевреји на власти. Без сумње 
да су Хитлеровци одлични пропагандисти, да су доста искусни са својом “петом 
колоном”, да су врло лукави и немилосрдни према сваком противнику. Они су у 
својој земљи, а затим и у свим освојеним земљама, створили логоре за уништавање 
најбољих људи те земље. Ми већ видимо шта се ради у Хрватској, Македонији и 
другим крајевима где су они дошли. Хитлерова Немачка је највећи непријатељ нас 
Југословена, јер су нас напали без икаквог повода и распарчали су нам земљу а 
сад прете и потпуним уништењем. Ми све ово треба отворено да изнесемо пред 
народ, па пошто се и сад Немачка упетљала на два фронта, ми сматрамо да је то 
и њен сигуран крај. Пре свега СССР располаже огромним људством и огромним 
територијама, па пошто им је Немачка заклети непријатељ, они се морају борити 
до последњег човека. Енглеска и САД располажу огромним привредним и 
индустријским потенцијалом. Та економска моћ доћи ће до потпуног изражаја и у 
овом рату. Садашњи руководећи људи Енглеске и САД увиђају огромну опасност 
од фашистичког блока и само ће остати пуста жеља да се међу савезницима забије 
клин, бар док је јака Немачка. Вероватно је да ће и политика СССР морати да иде 
тим правцем, јер је то њихово животно питање. На основу овакве међународне 
и наше унутрашње ситуације, ми треба да позовемо народ на устанак, јер то био 
наш допринос тој општој борби. Ми смо уверени да ће нас савезници без резерве 
помоћи. На једној таквој платформи ми ћемо имати огромну већину народа, са 
подршком великих и моћних савезника, ми ћемо моћи успешно да се боримо 



494 495

против Немаца и њихових савезника код нас, јер су ти његови помагачи код нас 
у очима великог дела народа обични издајници своје земље. Са овим ширим и 
конкретним излагањем ја сам у ствари и почео разговоре. Приметио сам да су сви 
присутни са изненађењем и пажњом слушали моје излагање.

После мене говорио је мајор. И он се прилично опширно осврнуо на стање 
у свету и код нас после априлског рата. Он је у свом излагању величао моћ САД и 
Енглеске, истичући сигурну победу тих сила. За СССР није имао много похвалних 
речи. Истакао је доиста да ће се руски народ борити на страни савезника, али да ће 
у тој борби доћи до збацивања бољшевика са њиховим Стаљином, за кога је имао 
само најружније речи. Први пут сам чуо да је Стаљин ликвидирао најбоље совјетске 
руководиоце а међу њима и маршала Тухачевског. Када је прешао на излагање о 
нашој будућој држави, он је јасно подвукао да то мора бити “истинско демократско 
друштво”. После мајора говорило је још неколико њих, доиста са бираним речима, 
али са великим истицањем улоге САД, што је за мене било ново. Један од њих, 
вероватно дипломата, опширно је излагао економску снагу САД. Он је нагласио, 
да су последњих година пред рат ту земљу преплавили научници читавог света, 
који су добрим делом побегли испред хитлероваца. Они данас тамо врше огромна 
открића на свим научним пољима, па вероватно да ће та научна открића имати и 
пресудан значај у вођењу рата оваквих димензија.

Ја сам са највећом пажњом и бележењем саслушао излагање свих ових људи. 
Из њихових излагања увидео сам да добрим делом то нису и “обични официри”, 
какве их ја познајем из бивше југословенске војске, већ да ти људи свестрано 
познају многе ствари. На крају су ми поставили чудно питање, тј. шта ја мислим 
као представник партизана о горе изнетим стварима. Укратко сам изјавио да се ја 
као учитељ у Македонији никада нисам интересовао тим политичким стварима, 
па према томе мени је све то било непознато. Од школске 1937/38. налазим 
се на факултету и ту сам се потпуно посветио струци, тако да и ту нисам имао 
могућности да се упознам са тим питањима. Изјавио сам да ћу ово мишљење 
пренети Штабу одреда.

Потом смо прешли на нашу унутрашњу ситуацију. Пропаст и комадање 
Југославије, чији је главни кривац Хитлерова Немачка, донео је невиђене злочине, 
а нарочито према српском народу. Ми у нашим иступањима, а исто тако и у нашем 
споразуму, треба да најодлучније устанемо против националног разједињавања, 
против разних окупаторских слугу, који тобож под плаштом уског шовинизма 
и национализма чине огромне услуге окупаторима, уништавају најбоље људе 
наше земље. У Хрватској усташе врше масовна истребљења српског народа. У 
Македонији се врши насилно пресељавање и уништавање Срба и то углавном од 
стране бугарских фашиста; у Словенији се врши расељавање тог народа итд. Све 
ове злочине врши окупатор помоћу домаћих издајника, па се зато наша борба мора 
и развијати у том правцу. Сложили смо се о томе да у наш споразум уђе и тачка 
која позива сваког способног грађанина од 18-50 година да допринесе ослобођењу 
земље. Оним грађанима, који се не одазову позиву, судиће се било за време рата 
било после њега.

Опет је неко потегао питање уређења будуће Југославије. Одлучно су 
устали против политике Стојадиновића, а за Љотића су говорили да је типични 
народни издајник, па као таквом њему се мора судити кад тад. Необично оштро 
су иступали и против бившег министра Чвркића, који је из овог краја. Неки су 
пак, врло обазриво, говорили о потреби легализовања Комунистичке партије, 
истичући да је, нпр., Др Мишовић, који потиче из велике и угледне породице овог 

краја, био поштован као човек од свих људи. На ове изјаве, ја сам одговорио да се у 
многим тачкама слажемо, само многа од тих питања су ствар будућности и једног 
ширег и политичког и правног консултовања. Ја нисам овлашћен да водим такве 
преговоре, јер сам представник Чачанског партизанског одреда и то о међусобној 
сарадњи на овом терену. Тиме ја не бежим од ових питања, али ћу ја то све изнети 
Штабу одреда. Мајор као и остали чланови су на то изјавили да су они преставници 
Југословенске војске у отаџбини владе у Лондону и као такви они сматрају да овде 
један општи споразум са партизанима. Дошло је, по мом мишљењу, и до неколико 
провокативних питања, тј. да ли ми имамо директне везе са руском командом, са 
ким сам имао разговоре пре доласка, ко ми је давао инструкције итд. Одлучно сам 
све одбацио изјављујући да сам пре доласка имао разговор само са потписницима 
овлашћења а они су ми изјавили да ћу по повратку поднети детаљан извештај целом 
Штабу одреда. У закључку сам истакао да овај наш разговор, као и евентуални 
споразум, треба посматрати као почетак и увод у читав низ будућих конкретних 
питања.

После тога, а већ је било прошло подне, направили смо одмор. Прво сам 
потражио свог пратиоца. Нашао сам га у воћњаку, где лежи и одмара се. Рекао 
ми је да је доста добро ручао са оним поднаредником и војником и то пре пола 
часа. Још сам једном поразговарао са овим необичним и племенитим и искреним 
младим човеком. Он ме је наивно и дечачки упитао како се развијају преговори и 
да много водим рачуна шта потписујем.

Пошто сам се вратио под трен штале, на трпези је било сервирано за дведесет 
и неколико особа. Опет су ми понудили место у врху трпезе. Ручак је био скроман. 
На столу су били тањири са сиром, са мало кајмака и куваним јајима. Поре тога 
биле су чиније са куваним кромпиром, са доста оскудним месом од живине. Од 
свега најукуснија је била свежа погача.

На самом почетку ручка стигла су још два официра. Један је био у чину 
мајора, а други у чину капетана прве класе. Овај је мајор што је био поред мене 
устао сачекао га на 40-50 м. и почели су нешто насамо да разговарају. Нисам 
обраћао томе пажњу, већ сам продужио да ручам. Оба официра пришла су столу 
премерили ме и поздравили се. Сасвим су тихо изговорили презимена, тако да ни 
тада нисам чуо ко су. Између себе они су се ословљавали чином, мене само делегат 
партизан.

Пошто смо ручали и пошто су распремљени столови, продужили смо 
разговоре у присуству два новодошла официра. Разговори су сад почели 
ситуацијом на терену и о појединцим, а који су се већ определили или се опредељују 
било за једну или другу страну. Прве и највеће критике од свих присутних биле 
су упућене на рачун Момчила Мола Радосављевића, команданта одреда. Готово 
су увек полазили од родитеља, који су били на лествици оног друштвеног дна. За 
њега је био најчешћи израз “мангуп и глупак” итд. Уз то поменули су и друге по 
њима “типичне чачанске мангупе” који су отишли у партизане. Навели су пример 
Јована Јове Караклајића211, шофера из Чачка. Затим су даље износили како су 
похватали неке немачке агенте, који су пред стрељање признали да су имали везе са 
појединцима у партизанима. Све је ово оставило на мене необично дубок утисак. 
Прибележио сам сваки детаљ са изјавом да ћу то пренети Штабу одреда. Мислим, 
тада сам изјавио, да у партизане одлазе пре свега напреднији и слободоумнији 

211 Овај партизан је касније прешао љотићевцима и лично обесио Ратка Митровића у Чачку. 
Послат је у Матхаузен, али се сумњало је да је ипак преживео и умро у Јужној Америци.
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људи. Никад не треба помислити да су у партизанима само комунисти, већ и други 
људи, као што, нпр. нису само у четницима само демократи. Даље сам истакао, да 
није толико важно како он себе назива, већ какав је он као човек и како се односи 
према борби окупатора. На таквој основи ми треба да створимо споразум. Из 
овог јасно произлази да ми морамо створити заједничке судове, као што је то већ 
истакнуто у дискусији.

Потом су се повукли остали официри, а за дефинисање наших закључака 
остала су ова два новодошла официра и мајор са којим сам био пре подне. Прво 
је мајор који је дошао за време ручка, изјавио да долази из Врховне команде 
Југословенске војске у отаџбини, тј. од команданта Драже Михаиловића и да 
му је дужност да убрза склапање споразума. Истакао је да они немају намеру да 
преузимају веће акције без сагласности својих савезника Енглеске и САД. Изјавио 
је да стварају поједине пунктове на територији Југославије, да народ припремају 
на устанак и да ће повести веће борбе када то буде војнички оправдано. Ја сам 
на то изјавио да је 10. јула формиран Чачански партизански одред “Др Драгиша 
Мишовић” за територију ова четири среза. У појединим срезовима формирају 
се чете. Сада се ради на прикупљају оружја и војничке опреме и на подизању 
устаничког духа код народа. Да бисмо прешли на војничке акције, потребна 
је сарадња свих партијских и борбених елемената. На основу овога намеће се 
нужна потреба стварања споразума, ради чега смо се и састали. Да би створили 
споразум, на основу дискусије, на основу конкретних потреба на нашем терену, на 
основу самог смисла споразума међу савезницима, ми морамо све то унети у наш 
споразум. Оба су се мајора о томе позитивно изразила.

Затим смо узели по табак чисте хартије, и писали смо тачку по тачку. Сваку 
смо тачку опет продискутовали, по неколико пута поновили формулацију и 
истоветно уносили у један и други споразум.

Један примерак сам ја, а други онај придошли капетан.
Први и други члан односили су се на ситуацију у свету и код нас. Ту се истиче 

да је Југославија раскомадана без икаквог међународног уговора, већ једностраном 
одлуком немачке и њених сателита. Пошто се рат проширио, па је захватио готово 
целу Европу и друге ваневропске земље, то је дужност наших народа да узме 
активно учешће у тој борби на страни савезника. После овог рата, где ће Немачка са 
својим сателитима бити сигурно побеђена, Југославија ће се организовати на једној 
новој демократској основи, где ће бити зајамчене демократске слободне збора, 
договора и штампе. У следећим члановима говори се о дужности свих способних 
лица за војну службу. Полази се од тога да обе уговорене стране могу прогласити 
општу мобилизациују, где је сваки способан човек од 18-50 година дужан да се 
одазове. Било је говора да се та обавеза продужи до 55 година за официре и преко 
тога, али смо се сложили да ово уђе у споразум. Лица која се не одазову позиву, или 
избегавају мобилизацију, стављају се под војни суд и судиће им се или за време 
рата или после њега.

У даљем члану говори се о постојању две војне формације бивше 
југословенске војске у отаџбини, која је под контролом југословенске владе у 
Лондону и формације партизанских одреда, који окупљају напредне и родољубиве 
добровољце, који ће се борити против окупатора и његових помагача. (Ову смо 
дефиницију унели после дискусије. Ја сам пре свега подсетио, да је било људи који 
су у априлском рату тражили оружје и желели да се боре и ако нису били војни 
обвезници, тј. били су испод 20 година или су пак били женског пола. Добрим 
делом такви људи се данас налазе у партизанима). Даље је долазио члан који говори 

о заједничкој команди над свим снагама које се боре против непријатеља. (Око 
овог члана била је највећа дискусија. Прво су оба мајора тражила да мора да буде 
безусловно јединствна команда за све војне акције и да без те јединствене команде, 
коју ће признати сви савезници, нема ни јединствене борбе против непријатеља. Ја 
сам на то одговорио да су већ никли многи партизански одреди, да они тако рећи 
сваког дана ничу у разним крајевима Србије па и у другим деловима Југославије. То 
је стварност на терену и морамо рачунати са том чињеницом. Ради тога предлажем 
да у споразум уђе израз заједничка команда призната од Савезника. Ту заједничку 
команду чине војни представници обеју војних формација. Опет је дошло до 
убеђивања па и до жустрих речи о потреби јединствене команде. Ја сам изјавио да 
тако нешто не могу потписати и спреман сам да прекинем разговоре. Сам рад, само 
наша борбена сарадња довешће и до јединствене команде. Још једном сам поновио 
да могу само да потписујем формулацију о заједничкој команди. После дуже 
консултације међу њима, дошло је у споразум и одредба о заједничкој команди. 

Следећа тачка о којој смо се сасвим лако споразумели, била је о уређењу и 
управљању ослобођених територија. За ово питање они су, тј. оба мајора, позвали 
једног капетана друге класе. Овај је по мом мишљењу био добар правник. Он 
је детаљно изложио улогу и задатке народноослободилачких одбора и начин 
формирања истих. Ја сам потом изјавио да се слажем са излагањем г. капетана и 
да ћу то и подписати. Формулација коју смо ставили у споразуму, била је да се на 
територији постојећих општина, срезова па и више срезова, који се ослобађају од 
непријатеља, формирају општински одбори. У општинске одборе улазе исти број 
одборника као и пре рата, а за за среске према споразуму команди. Пошто се за 
време рата неће ићи на изборе, то ће једну половину делегирати једна страна, а 
другу половину друга страна, без обзира ко је ослободио ту територију. Потом је 
овај капетан напустио ову ужу комисију, на захтев мајора.

Следећи члан се односио на формирање команди места. Ове команде 
формирати у већим местима, а по потреби и у средишту општине. Команда места 
се састоји од два војна лица и то представници обе формације. Њихов делокруг 
је доста широк, зато они узимају многа помоћна лица за рад у команди. Они пре 
свега мобилишу људство за борбу и старају се за обезбеђење евентуланог фронта. 
Затим врше контролу над радом свих органа на тој територији.

Даље смо у споразум унели и одредбу о обавезном пријављивању за једну од 
ових војних формација лица способних за војну службу. Приликом пријављивања 
сваки ће добити одговарајућу легитимацију која има искључиву важност. Од 
пријављених лица, врши се распоређивање на разне дужности. Свако је лице 
слободно да се опредељује за једну или другу формацију, као и да прелази из једне 
у другу формацију. Лица која се нигде неопредељују, жигосати, а евентуално и 
повести поступак.

Затим се у споразуму говори о формирању преких војних судова. Ове 
судове формирају команде места и то од два лица. Једно лице делегира једна страна 
а друго друга страна. Ови судови суде пре свега шпијунима, пљачкашима, ратним 
дезертерима, а и обичним кривичним делима. Не признају се никакви други судови 
на ослобођеној територији осим ових. Одлуке су пуноважне, ако су сагласне обе 
стране. У случају да је једна страна противна, дотични се ослобађа одговорности.

У споразум смо унели и одредбу о подели свих добара приликом ослобођења 
неке територије. Ја сам био против те поделе, истичући да све што се заплени од 
непријатеља, треба да служи заједничкој борби. Такву смо формулацију унели у 
споразум.



498 499

Последњи чланови односе се на обавезно заједничко потпомагање у свим 
мањим и већим војним акцијама где је год потребно формирати заједничке команде 
за вођење борбе против окупатора.

На крају смо се споразумели да никако једна страна не може водити 
пропаганду пред народом против друге стране. Ићи ка сазивању заједничких 
зборова, где ће наступати говорници једне и друге стране.

Ово је суштина споразума који је потписан 21. јула 1941. године на 
слободној територији, између представника Чачанског партизанског одреда “Др 
Драгиша Мишовић” и Југословенске војске у отаџбини. Ја сам први ставио свој 
пуни потпис на оба примерка, а после мене је то учинио, тј. на оба примерка и 
– ђенералштабни мајор – Д. Игњатовић. Споразум је садржавао 11 тачака, куцаних 
на машини и све тачке су стале на једном табаку хартије. Пошто ја при себи нисам 
имао никакав печат, а такође ни мајор то није показивао, то је споразум остао 
без икакавог печата. Ја сам мајору оставио своје пуномоћје, а он је своје оставио 
мени. Потписани споразум, као и то пуномоћје, предао сам исто вече Милану 
Мијалковићу. (Споразум је откуцао на машини један поручник, кога су оба мајора 
позвала, по завршетку разговора. Заједнички смо диктирали и контролисали сваку 
реченицу и то из својих белележница).

После потписивања споразума настало је опште весеље међу нама. Приметио 
сам да је пристигло још неколкио официра, међутим ја их нисам познавао, а нисам 
се том приликом ни упознавао. Јасно се на лицима ових људи одражавала радост, 
оптимизам и самопоуздање. Пошто сам изменио доста љубазних речи са својим 
старим познаницима, потражио пратиоца и изразио жељу да се што пре вратим. 
Споразум сам ставио у џеп свог гуња, набацио торбу на раме и кренуо назад.

Оба мајора са још неколико официра испратили су ме читав километар. 
Приметио сам па и осетио, да ме више не гледају као “сељачког ђилкоша” или 
“мангупа”, већ су према мени односили доста обзирно.

У невезаном разговору, уз пут, оба мајора су ми поставили питање, да ли 
сам свестан историјског значаја овог дана. Ми овим споразумом, продужио је један 
мајор, имамо вероватно 85 посто становништва. Са тим бројем, а у име истинских 
интереса народа бивше Југославије, и уз помоћ свих наших савезника, ми дижемо 
и водимо народе у борбу против најјачег непријатеља, кога познају наши народи. 
Ја сам одговорио да није тако важно што смо баш нас двојица потписали такав 
документ у нашој историји. Битно је да ми живимо у оваквом времену, да ми према 
свом народу имамо огромну одговорност, јер смо се ту родили, ту смо одрасли, 
ту смо се према условима и способностима образовали и као такви ми смо пред 
народом и најодговорнији.

Ви, сте г. мајоре, поменули, да ћемо имати 85 посто становника. Ја се са тим 
слажем али не смемо никако заборавити да је непријатељ необично способан и 
лукав и то како са војничке тако и са политичке стране. Он већ има јаку “пету 
колону” оличену код нас у разним љотићевцима, усташама, итд. Није искључено 
да он врло вешто убаци у наше редове разне “своје људе”, почевши од најобичнијих 
криминалаца, затим анационалне елементе, пустолове, до разних светских 
пробисвета. Демаскирање и борба против таквих елемената неће бити лака, јер 
увек морамо имати пред очима искуства последњих година. Нама је данас јасно 
зашто су нпр. тако олако хитлеровци прегазили Француску и многе друге европске 
земље. Они су тобоже подигли заставу против “комунизма”, па у име тога врше 
читаво национално уништавање и невиђену економску експлоатацију народа. 
Сматрам да никада томе неће насести данашњи руководиоци, као и огромни 

део народа Енглске и САД. Ради тога и ми морамо бити необично обазриви 
према разним псеудонационалним групама. Тако нпр., Коста Пећанац са својим 
четницима, био је необично позитиван за време Првог светског рата у својој 
Топлици. Данас је то излапели старац, који се ставио на страну окупатора и кога 
ће историја неминовно најоштрије осудити. Борба, господо официри, против свих 
оних који нас разједињују, а који тиме отупљују оштрицу борбе против окупатора, 
јесте први и основни наш задатак. У послератној Југославији, за коју се ми боримо, 
треба да буде места за сваког поштеног човека који је активно учествовао у 
ослобођењу своје земље, без обзира на његово моментално политичко схватање 
или верско убеђење. Не треба да буде место ратним дезертерима, шпекулантима, 
разним издајницима и слично.

Ова моја излагања ова група је са одобравањем прихватила. У даљим 
излагањима они нису поклањали толику пажњу тим групама, истичући да 
они “немају народ за собом”. Оштро су и они осудили Косту Пећанца, усташе, 
љотићевце и друге истакнуте људе бивших режима.

Пошто сам се поздравио са овом групом официра, продужио сам пут 
са својим пратиоцем Миком. Мисли су ме обузеле што нас очекује после овог 
догађаја. Да ли ће ови људи бити истински ослободиоци своје земље, или ће пак и 
они бити заплашени “бауком комунизма” и постати најобичнији издајници своје 
земље? Тада је то за мене било предмет најдубљег размишљања.

Опет смо свратили код Микиног стрица Лека. Ту смо мало поседели, узели 
нешто за јело и продужили за Липницу. Уз пут Мико ми је постављао питања шта 
ће бити у народу послед данашњег дана. Једноставно сам му одговорио да ћемо 
у борбу против Немаца ићи сви, а не само појединци, који су у партизанима. 
Исто тако свака ће наша кућа бити отворена, где ћемо у свако доба наћи храну, 
склониште и слично, као ово код твог стрица Лека. Без обзира што је он четник. И 
о томе смо се споразумели.

Стигао сам кући нешто после 19 часова. У дворишту сам приметио приличан 
број људи. Мијалковић је био у воћњаку испод куће. Чим ме је приметио, пошао 
је ка кући. Из дворишта истрчала је сестра Милена и сва узбуђена причала ми је 
како је већ неколико часова о свему помишљамо. Ратко Митровић, онако ведар и 
спреман на хумор, каквог сам га готово увек знао, најлепше се поздрави, питајући 
да ли има што у торби. Тако исто и остали познати поздравише се. Милан и Ратко 
позваше све те познате и непознате да уђу у кућу и да заседну у већој соби. Била 
је група од 15-16 лица. За то време ја сам на брзу руку вечерао у другој споредној 
згради.

Састанак је отворио Ратко Митровић, упозоравајући да се ради о крупном 
питању развоја наших партизанских одреда. Моле је одмах изјавио да је извршио 
обезбеђење, како ове куће тако и ове уже околине. Ратко је даље продужио, да 
овом ширем састанку присуствује и делегат Главног штаба Србије, друг Чича, из 
Београда, као и делегат који је данас, по овлашћењу одреда, водио важне политичке 
разговоре о којима ћете детаљно бити обавештени. Ови разговори поведени су у 
циљу ширег популарисања наших партизанских одреда, у циљу ширег мобилисања 
маса за ослободилачку, а у духу наше спољне и унутрашње ситуације. Да чујемо 
пре свега нашег делегата, па ћемо после тога прећи на ширу дискусију и закључке, 
изјавио је Ратко Митровић.

Сео сам у врх трпезе, између Чиче и Ратка, извадио своје белешке, ставио 
сам лампу петролејку пред себе и почео да излажем. Са једне и друге стране били 
су познати и непознати људи. Закључио сам да су ти људи углавном чланови 



500 501

Штаба овог одреда и делегати било формираних одреда, било појединих бивших 
Окружних комитета КПЈ.

Ја сам у току једнога и по часа изложио све оно о чему се дискутовало на 
том састанку, служећи се својим белешкама. У почетку сам истакао, да поред 
познатих активних официра овога краја, има ту и официра и из других крајева, 
па и извесних цивила, који су у официрским униформама. Подробно сам изложио 
ток разговора, истичући гледиште ових људи о појединим општим и посебним 
питањима данашње ситуације. Потом сам прочитао споразум, коментаришући 
сваку тачку.

После мога излагања настала је дискусија, која је трајала до пола ноћи. Прво 
је говорио Момчило-Моле Радосављевић, командант Одреда. Он је на том састанку 
одлучно иступио против споразума, истичући да ћемо ми овде имати само штете 
а никакве користи. Ми ту господу добро познајемо, продужио је Моле, нити су се 
они борили у априлском рату, нити ће се они борити данас. Њихови циљеви су 
потпуно супротни нашим.

Потом је узео реч Бата Јанкковић. И он је у многоме подржао Мола. Он се 
пре свега критички осврнуо на априлске догађаје. Рекао је да је било бесмислено 
што су се комунисти придруживали бившој југословенској војсци, где су они 
постојали као прирепак, или су их једноставно поједини команданти одбијали 
називајући их најпогрднијим изразима. За себе је рекао, да је по тој директиви 
ишао чак до Ужица са својом групом, али пошто није служио војску, нико није 
хтео ни да чује да му да оружје и да га уврсти у добровољачке одреде. Много би 
корисније било да смо сви остали у свом месту, па пошто је настало оно расуло и 
где је дошло до оног масовног бацања оружја, што смо ми и очекивали, да смо ми 
то оружје приграбили и са тим, а у том метежу, ликвидирали све наше најпасније 
противнике. У том случају одлично смо се могли послужити и са комунистима који 
се већ налазе у војсци. Ми смо, нпр., у Чачку оставили командира жандармеријске 
станице Џидића да и даље вршља како хоће а ми смо отишли у добровољце. Чачак 
је у том најкритичнијем моменту остао тако рећи без комуниста и то онда када су 
били најпотребнији. И он је против споразума, јер по његовим речима ми са овим 
ратом идемо у светску револуцију. Бата је био доста темпераментан човек, доста 
је читао и имао је широк речник, док се Моле мало бавио теоријским питањима, а 
више се јуначио својом снагом и борбеношћу.

После ова два говорника, узео је реч Чича. Он је говорио доста прибрано, 
сталожено, наводећи читав низ аргумената. Прво је детаљније говорио о светској 
ситуацији и улози СССР. Он је истакао да се у овом моменту СССР не може 
конфронтирати против свих капиталистичких земља. Уз то енглеским, америчким 
и другим грађанским-демократским масама, немачки фашизам је заклети 
непријатељ. У светлу тих чињеница треба посматрати и овај споразум закључио 
је Чича. Потом су узимали реч и други учесници овог скупа. Сећам се да су 
дискутовали и представници Крагујевца, Ваљева. Неки су се директно обраћали 
Чичи, не говорећи ко су и одакле су, из чега сам закључио да их он познаје. Основне 
мисли састојале су се у томе да се на терену наилази на тешкоће у опредељивању у 
односу на четнике Драже Михаиловића. Већина их је била за споразум, а против 
“празних револуционарних фраза”, како је то један истакао. Но, и међу њима било 
је неколико који су изражавали сумњу па и штетност споразума. Излагање Ратка 
Митровића било је доста запажено на овом састанку. Он је углавном говорио о 
ситуацији на терену овог одреда. Рекао је да је најбоља ситуација на терену срезова 
трнавског и љубићског, затим задовољавајућа у таковском, а врло лоша у срезу 

драгачевском. Даље, у срезовима Ивањици, Ариљу, па и Краљеву, који доиста не 
припадају овом одреду ситуација је лоша. Зашто? Прво, ми смо на теренима ова 
прва два среза постигли пуну сагласност са локалним представницима бивших 
странака удружене опозиције. У овим срезовима нарочито су се масовно изјаснили 
за партизане бивши земљорадници на челу са адвокатом Ђоком Поповићем и 
другима. У срезу драгачевском је сасвим друга ситуација. Ту су све локалне “вође” 
бивших грађанских партија приступиле четницима. Они данас тамо говоре да у 
партизане иду само комунисти, па пошто је број чланова КП у том крају врло мали, 
неки су и у заробљеништву, то смо ми морали да на тај терен шаљемо избеглице, 
као Богдана Капелана и др., или пак људе са овог терена, као Ратка Парезановића 
и др. Све то ствара велике тешкоће, тако да су они такорећи одвојени од народа. 
Изјављујем, продужио је Ратко, да је у срезу драгачевском преко 90 посто 
обухваћено четничком организацијом. Ми се ни у ком случају не смемо поставити 
против те огромне масе народа, већ морамо проналазити форме за сарадњу са 
радним и честитим људима, уз демаскирање народних непријатеља. Из овог 
разлога ја сам данас за овај споразум, јер он шире легализује, па и популарише 
наше партизанске одреде, закључио је Ратко. Потом је опет говорио Моле. Кад му је 
Ратко, у претходном излагању, поменуо да је и сам потписао овлашћење за вођење 
преговора, Моле је изјавио да је то учинио ради тога, да би сазнао ко су ти људи, 
колико их има, какво им је наоружаље, да би се што пре предузеле акције.

Сећам се добро и излагања Милице – Мице Вучетић, учитељице из Трнаве. 
Она је била за споразум, али уз велику обазривост. Први пут сам од ње чуо да 
би добро било да и неке наше некомпромитоване и мало познате људе убацимо у 
њихове редове. У тим редовима, како је изјавила Мица, има доста слободоумних па 
и напредних људи, са којима бисмо ми могли разговарати треба да рачунамо.

Моја сестра Милена говорила је о необавештености многих људи, па и 
недовољној политичкој спремности. Истакла је да ће то бити уточиште наших 
највећих противника, који ће се у тим редовима супротставити сваком споразуму. 
Нама то треба да буде јасно, да ће они покушати да цео тај покрет усмере против 
нас и то ће за њих бити крај обмана и крај политичке каријере. С друге стране, ту 
се налазе многи поштени, али политички неупућени људи и ради њих ја сам за 
споразум, закључила је Милена.

Још су неколико пута говорили Чича, Бато, Ратко и други присутни. Основно 
је било да се мора бити врло обазрив у односу на ове људе. Наша унутрашња и 
спољна ситуација захтевају да се прихвати овај споразум, и да се на терену према 
ситуацији и примењује.

Ја сам на крају, још једном, анализирао ко су ови људи, са којима сам данас, 
готово цео дан, разговарао. То су пре свега бивши активни официри. Махом то 
потичу из средњих па и сиромашних породица. Они пред собом имају само свој 
будући положај у друштву. Многи су од њих потпуно политички неупућени и ако 
се бусају да су велики противници Немаца, а верне присталице династије. Али, 
међу овим официрима има врло способних, па и врло интелигентних људи, ради 
тога погрешно би било на основу појединаца, тумачити да су то глупи “чизмаши”. 
Ја ове људе прилично познајем, као и остале који су као официри били често на 
вежбама. Даље, у овој групи, ја сматрам, налазе се неки млађи политички људи, па 
и дипломате. Видео сам да међу њима има неколико њих који знају по неколико 
страних језика и то изузев ових генералштабних официра, што је нормално. Сви 
су они, по мом мишљењу, непоколебљиви следбеници политике Енглеске и САД, а 
према СССР су доста уздржљиви, резервисани, па и критични. Сва је ствар ко ће 
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ове људе придобити у крајњој линији. Мислим да са овим људима треба врло вешто 
и интелигентно тактизирати, придобити их за заједничку борбу, неке неутралисати, 
а неке, који су за борбу против партизана, под разним изговорима раскринкавати 
као отворене непријатеље и сараднике окупатора. И моје је мишљење, као што је 
истакнуто, да би било добро да ми имамо појединце и у овим редовима. 

Поноћ се већ приближила. Петролејка већ почиње да се гаси а мајка ми 
реч да нема “гаса” (петролеја). Готово у мраку, постиже се пуна сагласност, да се 
споразум прихвати и да се на терену примењује према датој ситуацији. Чича даје 
последње инструкције за рад на терену и то како за она места где су формирани 
одреди, тако и за формирање нових одреда. Он, тако рећи у мраку, закључује да 
не треба гајити илузије у погледу споразума, већ да он моментално решава нека 
актуелна питања и да је споразум у духу наших унутрашњих потреба и данашње 
међународне ситуације.

(Ратко Властелица, О првом споразуму између партизана и четника, ЗРНМ I, Чачак, 1969, стр. 169-
187).

БР. 335, РАЗЛОЗИ ПОЛИТИЧКОГ НЕУСПЕХА ПАРТИЗАНА
У СЕЛУ ОСТРИ 1941.

[....] За наш политички неуспех у селу Остри нија нама крив вод који се налазио 
у селу, нити би нам нашкодило што смо убили једног лопова и другом ударили 25 
батина, нити Станимир Радмилац због наводно терористичких поступака, нити 
четнички официри који су се појавили много касније од партизана. Криви смо ми 
сви, на првом месту партијско руководство, чета, партијска организација Д. Трепче 
и политичари који су се бавили политиком и проучавањем идеологије Маркса и 
Енгелса. Мислим да ту треба тражити кривце што се није поклањала пажња овом 
највећем брдско-планинском селу. А знало се да ово село није имало ни једног 
комунисту нити политичара који би заступао село испред КПЈ. Знало се и каква је 
била политичка оријентација села у бившој Југославији. Па није чудо што је дошло 
до резервисаног става овог села према партизанима. [....]

(ИАЧ, Мемоарска грађа – љубићки срез, К-5, Ф-I, р.бр. 32, Изјава и сећање Бошка Рацића из Остре 
(примедбе на књигу Трећа љубићка чета од др Миливоја Урошевића). Изјава дата 19.фебруара 1976. 
у Руми, а препис извршио радник архива Витомир Василић 26. јула 1976. године, стр. 113, 114. и 115. 
„Ситуација у селу Остри“ (1941)

БР. 336, СЕЋАЊЕ НА РЕПРЕСАЛИЈЕ НЕМАЦА ПРЕМА ЧЕТНИЦИМА
У АВГУСТУ 1941.

[....] 19. VIII. 1941. – Немци запалили кућу Гвоздена Чвркића. Исте ноћи у 
тој кући је одржан састанак четника ради стварања њихове организације. Немачки 
агент Милан Ваљевац је био упознат са одржавањем овог састанка па је обавестио 
Немце, који су дошли и ранили Милуна Чвркића, а његовог брата Миодрага су 
страшно тукли па је од тога касније и умро. [....]

(ИАЧ, Мемоарска грађа – љубићки срез, К-5, Ф-I, р.бр. 20, Изјава и сећање Љубичић Ненада из 
Мрчајеваца (дата 27. јануара 1967. године)

БР. 337, ЗАПИСИ РОДОЉУБА РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА О ЧАЧАНСКОМ 
ПАРТИЗАНСКОМ ОДРЕДУ 1941. ГОДИНЕ

У ЧАЧАНСКОМ ОДРЕДУ

[...] У први сумрак стигли смо у село Слатину и свратили у једну крчму [...] 
Рахила је пришла моме столу и рекла ми да смо дошли као поручени, јер вечерас 
стиже у село командант Чачанског партизанског одреда. Док смо ми разговарали, 
крчмарица је тјерала сељаке из крчме. [...] Умили смо се на бунару у дворишту и 
одмах кренули у сусједно село, Липницу, гдје се у једној сељачкој кући, налазио штаб, 
или тачније, гдје је становао командант Моле. Он је био свршени правник; прије 
рата био је запослен као адвокатски приправник у Чачку. Био је повисок растом, 
смеђ, с риђим опуштеним брковима које је стално чупкао; испод натуштеног чела 
немирно су гледале ситне очи неодређене боје. Гледајући да осјећао сам да он нема 
самопоуздања и да је њему самоме тешка његова дужност. 

У присуству другова из Окружног комитета Партије претресли смо с 
Молом стање у одреду. Чачански одред, одмах у почетку оружане борбе, био је наш 
највећи одред у Србији. Очекивало се да ће се он развити у најбољи одред западне 
Србије. Рачунало се с чињеницом: да је у том крају партијска организација била 
јака, да је имала утицаја у селима и да ће то олакшати и мобилизацију и спровођење 
политичке линије Партије у одреду. У нашем плану о чишћењу територије западне 
Србије од непријатеља, чачански одред имао је да одигра важну улогу.

Међутим, стање у одреду није било задовољавајуће. Од краја јула, кад 
је у њему последњи пут био Бранко Крсмановић, одред не само што се није у 
акцијама развио и учвршћивао него је чак и назадовао. Његов штаб наредио је 
демобилизацију већ окупљеног и организованог одреда од двјеста шездесет људи и 
растурио га у мале сеоске групе које су, тобоже, имале да се увјек, по позиву штаба, 
јаве на зборном мјесту. То је била позната опуртунистичка теорија о “десетинама”, 
коју је Главни штаб Србије оштро осудио и одбацио још у јулу мјесецу. Штаб 
Чачанског одреда није био добио ту директиву и, послије једног напада Нијемаца 
на одред код Стијеника на Јелици, он је просто попустио опортунистичким 
елементима који су, обесхрабрени првим неуспјехом, пошли путем који је стварно 
водио ликвидацији одреда. У овом случају погрешка је била још већа због тога што 
је одред био састављен од доброга људства које је хтијело да се бори. Недостајало 
је само добро руководство.

У штабу је стварно био само командант, Моле, а политички комесар Ратко 
Митровић, свршени правник из Чачка, јоп није био ступио на своју дужност. С 
времена на вријеме у штаб би долазили преставници Окружног комитета Партије 
за Чачак с којима се Моле савјетовао о томе шта да се ради. Међутим, то никако 
није могло да замијени оно оперативно руководство које треба да је стално на 
окупу, да не само непрестано мисли о томе шта ће радити данас, него и да ради 
тако како би свака његова акција значила учвршћење и развијање одреда и јачање 
наших политичких позиција у томе крају. Моле је сједио сам у штабу и осећао се 
готово беспомоћан. Он је био човјек без иницијативе и командантске смјелости.

Дуго смо разговарали о стању у одреду, анализирали учињене погрешке 
и тражили могућности да се оне што прије уклоне. Иначе је одред могао да се 
распадне. У њему је тада било неколио мањих сеоских група: Слатинска, Липничка 
и Драгачевска, затим двије чете на лијевој обали Мораве: Љубићка и Таковска. Око 
штаба није било ни заштитнице, ни курира; штаб није имао органиозоване сталне 
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везе са одредом, он није могао да командује својим људством, нити је успио да 
се код њега афирмише као ауторитет. Слатинска група, на пријем, напала је воз 
између Чачка и Краљева, али ни до данас комадир те групе није хтио да поднесе 
извештај о тој акцији. Знало се само да је приликом те акције заплијењена већа 
количина њемачког шећера, и да је тај шећер командир самовласно дијелио својим 
сродницима и познаницима по селу. Људи су се отимали испод контроле, чинили 
ствари које су штетиле угледу нашег покрета и, ако би се тако наставило, ко зна у 
шта би се претвориле те групе. Било је, међутим, и сјајних примјера иницијативе и 
довитљивости одоздо. Једна група, која је оперисала у околини Вапе, под комадом 
једног сеоског младића, била је специјализована у рушењу жељезничких објеката 
помоћу авионских бомби којих је било доста по околним шумама. Тај сеоски 
омладинац дошао је на идеју да обичним сврдлом пробуши на авионској бомби 
метални поклопац која одваја експлозив од детонатора. Ту је уводио капислу за 
минирање и палио је помоћу штапина. Најактивнија је била Љубићка чета која је 
оперисала на друму Чачак-Крагујевац и стално узнемиравала жандарме и Нијемце. 
Мало више залагања од стране штаба помогло би да се одред дигне, омасови и у 
акцијама прекали.

Ријешили смо да се штаб одмах попуни, то јест, да се Ратко Митровић, 
који се налазио негдје око Ужица, одмах позове да ступи на своју дужност; за 
замјеника команданта поставили смо једног сељака из Липнице. Људство треба 
одмах окупити у логор, па макар он био усред шуме. Никоме не треба дозволити 
да спава код своје куће и да се у чету јавља кад хоће. Нека у почетку чете буду мале, 
десет до петнаест људи, не мари. Оне ће у акцијама ојачати, и нама је боље имати 
такву четицу на терену него педесет људи код кућа. Штаб мора из основа друкчије 
радити. У суштини, он досада није готово ништа ни радио. Штаб мора одржавати 
сталне везе са командама чета које ће оперисати свака на свом сектору. Из штаба 
мора, углавном да потиче иницијатива; он мора да осигура да све његове чете 
дјелују у истом духу; истовремено он треба да обезбиједи правилно спровођење 
политичке линије нашег покрета.

Мислио сам да ће се овај наш план најбоље спровести ако се буде пошло 
од чете до чете и поразговарало са командирима и комесарима чета. С тога смо 
се истог дана послије подне упутили у Липничку чету. Она се налазила у једном 
оближњем засеоку, код куће сељака Властелице.

Стигли смо пред кућу по плаховитом љетном пљуску. Под једном 
настрешицом сједело је око ватре десетак наоружаних људи; пекли су пурењаке, 
пушили и ћаскали. Били су обучени у цивилна одијела, само је на некима била 
војничка шајкача или шињел. Сјели смо и ми међу њих и започели разговор. На моје 
питање одакле су, испоставило се да су то већином радници и студенти из разних 
крајева. Међу њима било је и неколико Босанаца-избјеглица. У групи није било ни 
једног сељака из околине; они су, послије фамозне “демобилизације”, отишли из 
чете и сада се налазе код својих кућа. Понекад само наиђу овамо, донесу штогод 
хране или какво обавјештење. На питање чиме се чета бави, њезин командир висок, 
црномањаст трговачки помоћник из Босне, одговорио ми је да иду у патролу и да 
чувају да сељаци не сијеку државну шуму која се налазила неколико километара од 
села. [...] Дуго смо разговарали с борцима Липничке чете и том приликом осјетио 
сам да су незадовољни и да стално очекују кад ће их штаб повести у праву борбу. 
Сједети око ватре, лежати по шљивицима више куће или ићи у патролу и натезати 
се са сељацима око шуме, то, заиста, није био пут да се од ових људи направе борци 
какви су нама данас потребни. Њима су потребне акције у којима ће се тући са 

непријатељем, излагати се опасности, омирисати барут, навићи се да проливену 
крв, и своју и туђу, мирно гледају. Само их то може прекалити. 
(Родољуб Чолаковић, Записи из ослободилачког рата I, Сарајево, 1966, стр. 218-238).

БР. 338, ФОРМИРАЊЕ ГРАБСКЕ ЧЕТНИЧКЕ ЧЕТЕ ЈУНА 1941. И БОРБЕ НА 
КАРАУЛИ 16. СЕПТЕМБРА 1941. ГОДИНЕ

У првој половини јуна месеца 1941. године тадашњи председник општине 
Грабске Микаило Милинковић сазво је збор у Васовића багрењаку. Грађани 
патриотски настројени кроз векове мукотрпно чувајући своју домовину, нежалећи 
ни своје животе, које су њихови стари кроз векове давали за опстанак свога 
народа, одазвали су се тако да нико од мушких грађана није остао по страни да 
се не одазове, нарочито је омладина предњачила задојена домаћим и школским 
васпитањем патриотски настројена, и желела је да учествује у ослобођењу земље и 
истеривању окупатора.

Тада је на збору прочитан проглас краља Петра у којем позива народ у борбу 
против окупатора, говори се и да комунисти врше организацију. Влада Васовић 
узима реч и говори скрећем Вам пажњу да будете толерантни према комунистима, 
јер тамо има доста загрејаних људи, па поведите рачуна да не би дошло до неког 
неспоразума. На збору говори и један активни официр и изјављује да је одређен 
за команданта Драгачевског одреда, Јован Бојовић, те тада за командира Грабске 
четничке чете буде изабрат Гвозден Шипетић, за водника Влајко Ђуровљевић 
активни наредник бивше Југословенске војске.

Изјавили су да се слободно могу грађани опредељивати и уписивати ко ће 
у четнике ко у партизане свеједно је, само да се сваки мора определити на једну 
страну коју хоће. 

Одмах су формиране страже и постављене на Јелици које су контролисале 
да ненаиђу Немци. Договорено је да се на знак звоњења звона школских сваки хита 
са оружјем општини у случају потребе окупе да би спречили наилазак Немаца.

16. септембра један вод партизана Драгачевског батаљона на Јелици сачекао 
је једну колону Немаца која је покушала да се пробије до Гуче, нанела јој велике 
губитке, а највише их је обесхрабрило када је партизан Мишовић бацио бомбе на 
камионе. Тада су грађани села Граба212 излетели на планину са пушкама те су скоро 
посели цео венац, тако да су Немци мислили да их чека велика сила, те су оступили 
и гађали топовском паљбом, пошто су сељаци пуцали целим венцем мислили су да 
је цела планина поседнута. [....]
(ИАЧ, Мемоарска грађа – драгачевски срез, К-4, Ф-I, р.бр. 782/7, Душан Драговић,Формирање Грабске 
четничке чете)

БР. 339, БОРБЕ НА КАРАУЛИ 16. СЕПТЕМБРА 1941.

[....] Борба на Јелици213 имала је врло велики морални значај за Драгачевски 
срез и била је једна од великих потстицаја за нове мобилизације. Може се сматрати 
да је ова победа над Немцима на Јелици у ствари била једна од оних пресудних 
борби, која је утицала на развој устанка у Драгачеву, на морални полет и формирање 
поверења да се успешно може тући против Немаца.

212 У оквиру Грабске четничке чете.
213 Борбе на Караули 16. 9. 1941. године
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Како је већ напред наведено на Јелици су стигли и остали делови чета. 
За време боравка на Јелици од неколико дана у ову чету дошао је у обилазак 
командант одреда Моле Радосављевић. За то време у партизански штаб дошао је 
командант четника Бојовић Јован у пратњи Гвоздена Шипетића. Шипетић је био 
симпатизер партизана, а да је отишао у четнике као припадник старих четника из 
Првог светског рата. Поред овога он је приликом борбе на Јелици изашао са својом 
четом на положај више села и припуцавао на Немце, а то је дало велику подршку 
борцима који су били на положају. [....] Ово је по сећању друга Милића Бугарчића 
[....]
(ИАЧ, Мемоарска грађа – драгачевски срез, К-4, Ф-I, р.бр. 2, Тома Протић, Прилог за монографију среза 
Драгачевског, стр. 60-61)

БР. 340, ПАРТИЗАНИ ШПИЈУНИРАЈУ ЧЕТНИКЕ, СЕПТЕМБАР 1941.

Негде одмах после напада Немачке на СССР из Чачка су избегли и дошли 
у Ракову Миленко Никшић и Славко Крупеж214. Мојој кући је дошао Миленко и 
причао ми о политичкој ситуацији. Жандарми из Прељине су успели да ухвате и 
ухапсе Славка Крупежа, али га је начелник среза љубићског Арса Петковић пустио, 
вероватно зато што је он њему нешто ваљао.

У почетку када су формиране прве две љубићске партизанске чете командир 
обе чете био је Миленко Никшић, а после је за командира друге љубићске чете 
постављен Славко Крупеж у чијој су чети били борци и из Ракове. Као напредан 
пољопривредник и пасионирани одгајивач коња познавао сам многе људе, био 
са њима у добрим односима и прилично сам знао њихова мишљења и однос 
према борби против окупатора. Знајући за ово Миленко ме је и поставио да 
будем извештач о догађајима који се збивају у селу и околини, јер је имао у мене 
поверења.

У времену од 5-12 септембра 1941. одредили су ме Миленко и Славко да 
идем у Брајиће ради разговора са Дражом Михаиловићем. Мени је Славко написао 
шта треба да говорим. Са мном су требала да пођу још четворица /Светозар Бајић 
из Брајића, Велисав Николић из Ракове погинуо као четник, Јерослав Весковић 
из Ракове погинуо на Љубишу као мобилисани четник и Милош Митровић из 
Ракове/. 

Око 10. септембра смо из Брајића отишли на Равну Гору, али нисмо могли тако 
лако доћи до Драже јер га је чувала трострука стража. Кроз прве две страже некако 
смо и прошли, али када смо дошли до треће зауставили су нас и почели детаљно да 
испитују одакле смо и зашто баш тражимо да нас прими Дража. Говорили су нам 
да нас не може он примити већ је дошао његов заменик потпуковник Драгослав 
Павловић који нам је рекао да Дража не може да дође већ све шта имају могу њему 
да кажу а он ће Дражи пренети. А када сам му ја рекао да му не можемо рећи већ 
једино Дражи, Павловић је послао неколико четничких пратиоца са поруком да 
дође Дража. У бројној пратњи дошао је Дража и упитао: „Које добро“, а затим 
„Јесмо ли Чвркићевци?”. Рекао сам да нисмо. Потом сам изнео Дражи како ме је 

већ унапред припремио Славко Крупеж. Између осталог казао сам да су се у нашем 
крају појавили партизани, да руше мостове, пруге и друге објекте. Због тога Немци 
предузимају репресалије и убијају недужно становништво. У свом даљем излагању 
говорио сам све најгоре о партизанима. [....]
[ИАЧ, Мемоарска грађа – љубићки срез, К-5, Ф-I, р.бр. 9, Изјава и сећање Бошковић Владимира из Ракове 
(дата 25. децембра 1966. године). Исту изјаву је дао и Бајић Светозар из Брајића, под редним бројем 94, 
као и носилац партизанске споменице Костадин Лукић из Леушића, у истом фонду, К-7, р.бр. 9]

БР. 341, СЕЋАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈУ ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА У ЛЕТО 
1941. И ОСЛОБАЂАЊЕ ЧАЧКА 1. ОКТОБРА 1941. ГОДИНЕ

Још мајских дана 1941. године био сам обавештен да се на Равној гори 
налазе неки официри Југословенске војске. Заједно са Милуном Савићем ишао 
сам на Равну Гору где сам се сусрео са мајором Палошевићем. Он нам је тада дао 
директиву да радимо само на формирању спискова за четничке јединице али да 
ништа не предузимамо.

Уочи ослобођења Чачка 1941. године припадао сам четничком одреду 
Предрага Раковића који је формиран на подручју љубићског среза. Био сам 
командир вода у Брђанској чети којом је командовао Милун Савић. Приликом 
ослобођења Чачка нешто већа борба вођена је на мосту који спаја Љубић са Чачком. 
Наш одред прешао је Мораву код Сувог брега на месту зв. „Ђавољи вир“.

У раним јутарњим часовима четнички одред коме сам припадао кретао се са 
још неким партизанским јединицама у правцу војних касарни и Алваџинице. Том 
приликом моја јединица надирала је преко Алваџинице на којој је већ био запаљен 
један немачки авион. То је могло бити око 8,30 часова пре подне. Мислим да је 
то био школски авион Рода-једнокрилац-Шторк. Не знам прави разлог због чега 
овај авион није одлетео. Исто тако не знам да ли су га Немци приликом поласка 
запалили или четничке и партизанске јединице. [....]
(ИАЧ, Мемоарска грађа – љубићки срез, К-5, Ф-I, р.бр. 32, Изјава и сећање Тешић Секуле из Брђана 
(дата Милутину Јаковљевићу 26. августа 1967. године)

БР. 342, СЕЋАЊЕ НА ОСЛОБАЂАЊЕ ЧАЧКА 1. ОКТОБРА 1941.

[....] 1. октобра 1941. године добио сам задатак да тога дана у 3 часа са 
бомбама нападнем немачки тешки митраљез који се налазио на Моравском 
сухопутном мосту према Љубићу, и да га по цену живота ликвидирам. У то време 
био је предвиђен општи јуриш преко Мораве на Чачак. На 10-15 минута пре него 
што сам требао извршити овај задатак, позади тог митраљеза дошла три немачка 
тенка, управо више мене на даљини од око 30 метара (ја сам лежао у кукурузу) 
и почели тући Љубић из топова и митраљеза. Нисам се уопште размишљао већ 
припремљене четири бомбе, ударивши једну о другу, највећом брзином бацио сам 
међу тенкове, међу којима је настала забуна и паника од страшне детонације, и 
одмах су почели да се окрећу сударајући се при том јер је простор био доста тесан. 
Иако је киша куршума косила кукуруз иза моје главе, подигао сам се да видим шта 
ради митраљез, али видео сам Немца како је већ био престигао тенкове бежећи и 
носећи митраљез на рамену. [....] 
(ИАЧ, Четнички покрет ДМ – преписи из АВИИ, К-1, Ф-I, бр. 34(56); извештај пешадијског поручника 
Милисава Којића о свом раду поднет ВК ЈВуО децембра 1944. године)

214 Славко Крупеж (1912-1943), инжењер агрономије из Ракове; члан КПЈ једна од организатора 
устанка у чачанском крају; 9. јула 1941. године започео је акције партизана убиством 
двојице жандрама у заседи; био је командир Друге љубићке чете и интендант партизанског 
Љубићког батаљона; погинуо је у борби против Немаца и муслимана у селу Коморанима 
код Нове Вароши априла 1943 (Чачански крај у НОБ. Пали борци и жртве, стр. 165).
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БР. 343, ИЗ ПАРТИЗАНА У ЧЕТНИКЕ. СЕЋАЊЕ ЖИВОТЕ ИЛИЋА НА 
УСТАНИЧКЕ ДАНЕ У ЧАЧАНСКОМ КРАЈУ 1941.

У јесен 1940. године, позивају ме на регрутацију, за војску, како сам већ имао 
део обуке за пилоте, регрутују ме за војно ваздухопловство, с тим, кад завршим 
војни обавезни рок, да се активирам у Војну вазДухопловну службу и наставим 
са даљим школовањем за пилота. Међутим ни овога пута мој сан није остварен. 
Долази 6. април 1941. године. Немци бомбардују Београд. Ја очекујем да ме позову 
у војску. Обилазим пилоте на аеродрому у Прељини, распитујем се да ли ће стићи 
нови војници у јединице. Они незнају ни куда ће они. Најзад једног дана, неко их 
обавештава, да Немци напредују од Крагујевца. Да су заузели аеродром у Книћу. У 
тој забуни, неки пале авионе, неки узлећу правац Попово поље крај Никшића, тако 
ја губим везу са пилотима у Прељини.

Немци се са својим трупама приближавају Чачку. Код Горњег Милановца, 
води се борба између наше војске и немачких тенкова. Сви гину, и Немци, на Велики 
петак око 10 сати појављују се из Брђана према Чачку, са својом механизованом 
колоном.

Пре тога ја са својим стрицем и оцем спремали смо се да одступамо према 
Ужицу, да би се прикључили некој војној јединици за одбрану града. Када смо 
пошли, долази мој стриц Милутин-комуниста, обукао ново радничко одело и 
качкет те нас саветује. “Куда ће те људи да идете, зар не видите да је немачка и 
руска радничка класа кренула да уништи капитализам”. Весели се што Немци 
долазе. Но после осам месеци ти исти Немци га стрељају као комунисту, када 
Немачка зарати са Русијом.

Дође Ускрс, Југословенска војска, појединачно или у групама беже преко 
села својим кућама, да не би пали у ропство Немаца. [...]215

Тих дана, кришом проносила се вест, да негде на Сувобору на Равној Гори, 
има силна Југословенска војска, која се није предала Немцима. Чекају да се отвори 
нови фронт на Јадрану. Да ће Америка да ступи у рат против Немаца, па ће та војска 
са Равне Горе, да герилским ратовањем, удари Немце са леђа. У том очекивању, 
Немци јуна нападају Русе, и одмах комунисти почињу да воде кампању за оснивање 
“црвених” тројки, за појединачне саботаже и нападе на Немце, рушење мостова, 
железничких пруга, телефонских стубова и паљење општинских архива. Једног 
дана дође Милутин, тај мој стриц комуниста, који је говорио, да је немачки народ 
радни народ и да ће са Совјетима уништити светски капитализам, и поче мене да 
убеђује да се упишем у те “црвене” тројке. Када је то чула моја мајка, истерала га је 
из дворишта, и у лице му најцрње рекла. “Зар ја сваки дан твојој деци дајем млека 
и колачиће са кајмаком, а ти хоћеш да мога сина водиш да погине, а кућу Немци да 
ми запале.” Видим ја да ту нису чиста посла. У селу нема организације, да агитује за 
“Равногорску војску”, а комунисти се размилели по селу као губари. [...]

Лежим ја тако у јарку винограда, лежећи чакљам заперке. У том моменту са 
врха Косе, преко Милановог винограда, иде човек у наш виноград. Видим човек 
са пушком преко леђа, на капи му петокрака звезда, иде право нашој колиби у 
винограду. Познадох у њему “Рогоњу”. Изађем из јарка и поздравим се са њим. 
Седнемо у колибу, а он поче да ми прича. “Јуче су разговарали на састанку да треба 

да треба да те насилно мобилишу.....Ако не желиш да идеш у партизане, сааветујем 
те да се негде склониш. Иди у Београд код Рајице. Овде припремају велико чишћење 
свих оних који неће са нама. Кога год буду ухватили, стрељаће. Ја те молим ко 
брата, али немој никоме рећи да сам ти ја ово јавио, јер ће и мене стрељати.” 
Набра грожћа у торбу да код партизана камуфлира да је ишао у винограде да 
набере грожђе за борце, а затим преко косе оде у поток Раковачки.

Пред вече дођем кући, испричам мојима шта сам чуо. Посаветујем се са 
њима. Отац ми рече скривај се туда негде, док ми не извади у срезу објаву да возом 
одем у Београд, док не буде касно. Мајка поће да плаче. “ Где ће у Београд, ко зна и 
тамо како је” [...]

Једну ноћ опколе и нашу кућу, ја сам био на тавану куће. Изведу из куће 
мога оца, вежу га за јабуку, и почну да испитују. “Где ти је брат Рајица. Где ти је 
син Живота”. За брату Рајицу рече да је одмах по окупацији отишао у Београд, и за 
њега ништа даље не зна. Можда је отеран у заробљеништво, јер је пред рат служио 
у Панчеву и прогонио фолксдојчере, па су га можда сада препознали и спровели у 
логор. За мене ништа незна, вероватнои да је отишао на рад у Немачку, или је се и 
он пребацио у Београд. За брата му Рајицу ништа не приговорише. Рекоше “да је 
имао среће те је на време умакао иначе смо му били спремили замку за ликвидацију. 
За Животу лажеш, јер имамо поуздане податке да се негде крије, а о томе су нас 
обавестили наши људи. Него ако у року од 24 часа се не јави код нас у чету, где га 
ухватимо одмах ћемо га стрељати, а тебе и сву твоју осталу децу затворити у 
кућу и запалити ако њега не ухватимо.”

Сутрадан отац, у плачу, саопшти шта су комунисти запретили, ако се у року 
не јавим код њих. Посаветова ме да ради остале деце и себе самога боље идем у 
партизане, постоји шанса да преживиш, а у противном сви ћемо настрадати. 
Он ће, каже, ићи код побратима Младена Комадинића, који је брат од тетке 
Миленку Никшићу, команданту батаљона партизанског, а и он је добар пријатељ 
са Миленком, да ми он гарантује живот да ме не би Славко Крупеж убио. Оду код 
Миленка испричају ситуацију и да ћу се за дан два јавити у чету и донети и пушку. 
Миленко да часну комунистичку реч да ми се неће ништа десити, још ће ме по 
могућности склањати чим ослободе Чачак. Када се отац врати, посаветова ме да 
одмах идем у партизане, јер му је Миленко, рекао да ће Америка скоро да ступи у 
рат са Немачком и да ће они заједнички да организују борбу и Немци су до јесени 
готови, а о систему у држави ће народ после одлучити.

Следећег јутра обучем се и обујем нове војничке цокуле и узмем сакривену 
пушку и нешто муниције, и пођем са оцем, да ме упозна са Миленком и преда 
у шуми партизанима. Прво одемо кући Милана Домановића, где је био штаб 
батаљона. Миленко тек бијаше устао и спрема се за доручак. Миленко остави све 
и заједно дођемо у шуму где је била чета у забрану “Дркинца”. У логору по шуми 
испод неких великих храстова леже војници, чисте оружје. Под једним дебелим 
храстом седи командир чете, Милош Комадинић, као комесар, Милутин мој даљни 
стриц, кога је мајка истерала из куће када ме је врбовао да се упишем у партизане. 
Миленко рече Славку, “ево ти овога момка, за њега ми лично ти одговараш, немо 
случајно да му се нешто деси. Распореди га у вод Митра Тошковића, он је наредник 
и искусан да води рачуна о војницима у његовом воду.” Отац оде са Миленком, а ја 
остах уплашен као миш у мишоловци. Тако ја постах силом партизански борац II 
чете I вода Љубићког партизанског батаљона. После један сат налетеше немачке 
“штуке” и поћеше да бомбардују све шуме изнад “Кравајаца” и “Сандука”. Налетеше 
неколико пута и преко нашег логора у “Дркинцу” митраљираше по шуми, али 

215  Изостављени делови у тексту односе се на податке везане за догађаје који немају значаја за 
политичке и војне догађаје (климатске прилике, проблеми исхране, смештаја и породичних 
односа)
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бомбе не бацише. Сви од реда, почев од Славка командира, били су живи умрли, 
припучани уза земљу по шумарцима.

Негде у подне патрола доведе једног младића, ухватили га негде у селу, 
огласили шпијуном, а он у ствари био пољопривредни техничар дуванске станице у 
Чачку и ишао по селима те уговарао садњу дувана.216 Џабе се он бранио, прогласише 
га за шпијуна и осудише на смрт Славко и комесар Милош. Ставише га под стражу 
и мене одредише првог да га чувам. Запретише ми да га случајно не би пустио 
да побегне, да ће мене стрељати уместо њега. Ја га молим да не бежи, неће му се 
ништа десити, можда ће га само мобилисати у партизане као и све нас. Он обећа да 
неће бежати јер није ништа крив. Када се смрче, Славко зовну Богосава Жуњића и 
рече му: “Води овога у штаб, дођи на вечеру код Миљка Јонтолића у Ракову да ми 
рапортираш шта је било”. Богосав одведе још са једним борцем низ шуму у поток, а 
ми кренусмо за Ракову на вечеру. Када смо одмакли једно 500 метара у потоку се чу 
пуцањ један а затим и други. Богосав са оним партизаном стиже нас успут до Ракове 
и Славку нешто полако исприча да ми остали нисмо чули, али смо наслућивали да 
су га у потоку убили. Пошто вечерасмо, кренусмо у Божов јабучар на преноћиште. 
Полегасмо испод јабука, огрнути ћебадима, шареницима и шаторским крилима, 
шта је ко имао. Они брзо поспаше. Ја под утицајем свега, а нарочито стрељања онога 
заробљеника, није ми се скидало са ума. Целу ноћ нисам могао заспати. Чујем, уз 
јабуку прислоњени, причају Славко и Милош комесар. Милош пита славка: “Што 
ти не уби онога, него посла Богосава”. Славко му одговори: “Не могу више Милоше 
да убијам, крв ми се навукла на очи, не могу да спавам мирно.” Ја се направио као 
да спавам, а дрхтим као миш. Ујутру када смо устали, наредише да се спремимо за 
покрет, где нас чека доручак. Колона крену преко Соколића и Дакића за Рожањ. 
Када смо ту стигли ту је већ била стигла I чета Секуле Кујунџића, распоредили се 
по борићима и доручкују. Команданти и комесари издвојише се на договор, а нама 
поделише доручак, хлеба, сланине и сира. После доручка распремили смо се и цео 
дан одмарали по борићима. Пред вече командоваше по четама збор и колона крену 
низ Брђане према путу Г.Милановац – Чачак. Пре тога Немци су били избачени 
из касарне на бензинским резервоарима, а мост на Деспотовици порушен, тако 
да је пут за Чачак био непролазан. Свратисмо у Кнежевића ливаде, ту нам сељаци 
донеше добру вечеру за обе чете. После вечере у колони по један, раздвојени по 
водовима кренусмо путем за Милановац.

Претходног дана, пре него што смо кренули у борбу на Милановац, 
логоровали смо у “Вилиној коси”. Тога дана дође комесар Ратко Митровић са једним 
официром, капетаном Југословенске војске. Они саопштише да долазе са Равне 
Горе од Драже и да су здоговорили да заједнички пођемо у борбу против Немаца. 
Комесар чачанског одреда Ратко, поче да прича како ћемо до јесени стићи у Берлин, 
јер Немачка војска трпи страшне поразе на руском фронту. Да ће Америка ускоро 
да ступи у рат, па ће савезници за два месеца самлети немачку силу.

О томе нам је нешто причао и онај официр, за кога чусмо да је капетан Јован 
Дерок. Он нам рече како је америчка морнарица потопила готово све немачке 
конвоје, а да ће ускоро савезничка авијација уништити немачку индустрију, 
а онда када остану без позадине, војска ће се побунити и Немачка војна сила је 
готова за пар месеци. Ми смо на Равној гори постигли споразум, да заједничким 

снагама ослободимо један по један град и да ми помогнемо Савезницима у борби 
за сламање немачке силе.

После ручка, кришом се проне вест да Славко спрема да убијемо овог 
официра. Такође смо касније чули да се комесар Ратко енергично супроставио 
Славку, ради одлуке да убију капетана са Равне Горе. Овога пута Ратко га је спасао 
али касније касније када се капетан Дерок враћао са преговора из Ракове, Славко је 
послао заседу на Чемерницу, где су га убили с леђа, а затим свукли у Чемерницу.217

После подне у логор доведоше неког “Ћурда” командира ватрогасаца 
из Чачка. Брзо одлучише да га пошаљу у “штаб”. Добровољци Радослав и Јанко 
Шенчевић218 поведоше га преко шуме. После десетак минута чуше се пуцњи, 
неколико пута. Њих двојица вратише се крвави, носећи његову крваву блузу, 
панталоне и цокуле. Сви смо знали шта се десило у такозваном “штабу”. Славко, 
командир и Милош, комесар са штабом изјавише: “Штета што Ратко спречи да 
убијемо ону џукелу са Равне Горе, имао је добру униформу и чизме и добар 
пиштољ”.

При кретању у колоне према Милановцу ишли смо са стране пута, спремни 
да брзо заузмемо положај ако наиђу Немци. У правцу Милановца често одлази 
Лазо Тешић на мотору и враћа се, те доноси неке вести. Пред вече ситигосмо до 
болнице у Милановцу. Ту се склонисмо са стране пута у канале. Лежимо поред 
пута и размишљамо, шта ће бити ноћас. Ко од нас ће погинути. Када се већ добро 
смркло, кренусмо према Милановцу. На пропусту испред Крсмановића кафане 
лежимо у заседи. Немци у патроли, три фелджандара са плочама на грудима, 
крећу се према нама. Када опазише да неко има испред њих стадоше и један се 
продере: “Полицај, полицај”. Када не доби одговор, продра се “бандит, бандит” и 
брзо се склонише иза једних врата. Нас распоредише по свим улицама иза капија и 
наредише да чекамо заповест. Ја ухватих дебела камена дебела врата гимназијског 
интерната и чекам. Наједанпут, улицом се проломи рафал, а испред као рој усијаних 
пчела просу се сноп светлеће муниције по калдрми. Ја се још дубље заклоним иза 
врата и решим да се одавде не помичем напред из овога заклона. Наспрам мене о 
жици виси улична сијалица и обасјава и моје склониште. Ја нанишаним из пушке 
у сијалицу, она се угаси, а ја нисам осетио да је пушка пукла. Отворим затварач, 
испаде чаура, а из цеви извијаше се дим од испаљеног метка. Ја ћутим и мислим 
овде сам сигуран, понеки метак се одбије од врата и језиво фијукне некуда. После 
извесног времена, када се борба мало утишала приметих да тротоаром према мени 
трчи човек са пиштољем у руци. Када дође до мене дрекну: “Шта радиш ту. Оћеш 
лимун. Напред”. Пиштољ ми прислони на слепоочницу. Сав уплашен претрчим 
преко улице, кроз рој светлећих метака, према згради старога суда. Залегнем за 
неки бедем од попречне улице, иза зграде суда. Реших да одавде се не мичем док 
сване. Из зграде суда нико не пуца. Пред зору, борба се распламса, нарочито са 
пијаце испред суда према Основној школи, где су се забарикадирали Немци и 
одатле дају страшан отпор. Борба постаје све јача, праште бомбе. Немци се предају. 
Затим борба мало утихну. Проне се вест, да су партизани довукли авионске бомбе 

216 Ова особа је наводно на испитивању признала кривицу, па су је партизани стрељали 
(Александар Хаџипоповић-Радован М. Маринковић, У име слободе и правде, Чачак, 1984, 
стр. 28-29). 

217 Капетан Јован Дерок је убијен 8. новембра 1941. године, дан након пораза четника на 
Љубићу, којима је он командовао. 

218 Мирослав Шенчевић, подофицир ВКЈ; борац Љубићког партизанског батаљона; стрељан је 
од недићеваца у Брђанима 5. децембра 1941; Јанко Шенчевић (1921-1941), земљорадник из 
Брђана; десетар у Љубићком партизанком батаљону; ухваћен је од легализованих четника 
и предат Немцима који га стрељају у Чачку 26. децембра 1941. године (Чачански крај у НОБ. 
Пали борци и жртве, стр. 203).
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из Луњевице, да подметну у прозоре школе са стране од гимназије под заштитом 
мртвог угла у подруму, и ватром митраљеза партизанских из гимназије. Одлучено 
је да се дигне цела школа у ваздух и у њој забарикидирани Немци. То је некако 
дошло до ушију Немаца и они шаљу делегацију са белом заставом за преговоре. 
Пристају да предају Милановац, али да им се омогући да са оружјем безбедно 
оду у Чачак. Штаб партизански одбија такву понуду и тражи безусловну предају, 
а да им гарантује животе заробљеника. После неколико натезања у преговору, 
они траже четнички штаб, и њиховог команданта Звонка Вучковића, њему 
једино верују у обећања и да желе да буду његови заробљеници и да ће се према 
њима поступати према ратним конвенцијама. Партизански штаб то одбија.
Тражи равномерну поделу и оружја и заробљеника. На крају се споразумевају 
да оружје узму партизани, а заробљенике четници. Немци пристају. Излазе из 
школе подигнутих руку без оружја, постројавају се у двојне редове испред школе. 
Неко од Милановчана нам је пренео да се у подруму налази пуно радио-апарата и 
бицикла. Чим је престало да се пуца, улећем у подрум да узмем бициклу да се не 
би вратио пешке из Милановца. На подрумским вратима у мраку дрекну неко: “Ја 
Чех”. Премрех од страха, гурнем га у страну, у подруму напипам бициклу, извучем 
једну напоље. Нова, није немачка војна. Причитам марку, на њој пише “Peugot”. 
Француска војна бицикла, коју су Немци запленили у Француској. Мишелин 
нове гуме, најбоље гуме на свету, бицикла као сан. Истерам је на пијац, осталима 
саопштим да је пун подрум оваквих бицикала. За тили час на тргу се нађе цела 
бициклистичка чета. Ко је год знао да вози, као по команди узјахали су бицикле.

После свега формирана је нека парада од партизанских и четничких одреда у 
кругу касарне. Ту смо ручали, и бојећи се немачких авиона, колоне су се растуриле. 
Четници су одвели заробљене Немце за Равну Гору. Нама је било зборно место у 
Брђанима у Глишићима јабучару. Бициклисти су брзо стигли, које знао да вози. 
Они који нису знали превртали су се по каналима пута учећи ту вештину. Они су 
пред ноћ стигли, више пешке него на бицикли.

Из Брђана, сутрадан смо отишли у школу Ракове. Више се нисмо крили 
по шумама, Чачак је већ био опкољен и Немци нису могли у села. У ноћ уочи 1. 
октобра 1941. године добили смо наређење да кренемо према Чачку. Од бољих 
бициклиста створили су неку курирско обавештајну службу. Шаљући нас према 
Чачку и “Сувом брегу”, за везу са четничким љубићким одредом. У њему се налазио 
и Миленко, наш командант батаљона. Од њих смо добијали писма и усмена 
наређења, о заузимању положаја чета око Чачка. Положај је одређен од “Боришића 
воденице” љубићком обалом до моста. Око поноћи почела је борба за Чачак. Са оне 
стране Чачка нападали су касарну. Ми нисмо на мост могли да пређемо. Мост су 
бранили Немци из два бункера. На мосту “јежеви” од бодљикаве жице. Дуж бедема 
до игралишта, ископани ровови за стојећи став. У ноћ неколико покушавали да 
Немце одбацимо од бедема, да би зашли Немцима иза леђа у бункерима на мосту. 
Када их угрозимо, њима дођу у помоћ два тенка, а ми нисмо имали оружје за 
борбу против тенкова. Били смо приморани опет да се вратимо преко Мораве на 
љубићку обалу. Када је већ свануло зачу се око касарне, јаке борбе. Неколико јаких 
експлозија, добисмо обавештење да Немци одступају према Краљеву. То је било 
у свануће 1. октобра 1941. године. Немце према Краљеву, поред пута нападале 
партизанске снаге Трнавског батаљона. Неки су бежали по кукурузима, где су их 
убијали по кукурузу све до Заблаћа. [...]

Наша чета се после тога повукла у Љубић на трианглу, где је поред пруге 
заузела положај према Чачку и мосту на Морави. У граду се чује песма, једног 

одреда четника. Марширају кроз град. Један одред крену преко моста у Љубић 
према нама. Командир Радиша Поштић, наређује, да заузмемо борбена места 
на прузи и када њихова колона дође наспрам нас, да отворимо ватру из свог 
оружја директно у колону. Мене заменик командира Радиша Комадинић, узима 
пушкомитраљез и даје једном члану партије. Мени даје бицикл да идем на “Суви 
брег”, да јавим командиру I чете, да када чује борбу, да удари са десног бока 
у четнике. Да се нико жив не сме извући у град. Тада сам схватио да је сарадња 
између партизана и четника немогућа. Да нема заједничке борбе између две сасвим 
супротне идеологије. Од тога момента у глави ми се стално врзмао план како да 
побегнем из партизана. До борбе није дошло, јер су се четници вратили у Чачак 
преко моста од Смиљанића стругаре. [...]

Борбе су почеле да се распламсавају око Краљева. Краљево је у обручу. 
Јединице из Чачка, крећу према Краљеву. Прва и друга чета добијају задатак, да 
пређу преко Котленика и у Милавчићима поседну пут Крагујевац-Краљево. За 
један дан хода стижемо у село Печеноге на Котленику. Ту четници Косте Пећанца, 
заробљавају нашу патролу која је ишла у извидницу. Командир и комесар чете 
позива сво становништво на збор и прети ако у року од 5 часова не пуште наше 
борце, да ће село запалити. После нешто два сата, наша патрола је била пуштена 
са оружјем. Партизани на превару хватају неког Христивоја “Ч[Ћ]ора”, војводу 
Пећанчевих четника и одмах га “Ћибо” ликвидира у потоку Милавчића. У 
Милавчиће стижемо увече. Смештамо се у једну кошару под брегом поред потока. 
Село попаљено од Немаца, ништа живо у њему нема ни снопа шаше ни сламе да 
се простре за спавање. Лежемо по неком сувом ђубрету. Сутрадан копамо ровове 
поред пруге и пута. Лежимо тако и чекамо да Немци наиђу или из Крагујевца или 
да оступе из Краљева. Хладно је, месец октобар. Једну целу ноћ падала је снежна 
киша, а пред зору проведрило. Све је смрзло на нама. Ватру не смемо да ложимо. 
Хране нема. Становништво је избегло у Гледићке планине, када су Немци пре тога 
палили село. За храну идемо у села испод Котленика и Гледића, те нешто купујемо, 
ко има нешто сакривеног новца од комесара. После једно десет дана овако 
проведених на положају, тражимо четну конференцију да дође Средоје командант 
батаљона. Тражимо смену, да они што су остали по селима после ослобођења 
Чачка, да дођу на положај. Долази Средоје сав накострешен, када је чуо зашта 
тражимо конференцију. Дрекну на нас: “Неће моћи тако. Ако ми комунисти будемо 
у првим редовима и изгинемо, ви ће те се разбежати и борба пропаде. Но ако ви 
изгинете први, ми ћемо и даље наставити борбу, мобилишући некомунисте.” За 
казну, увече нас пребацује преко Мораве на борбене положаје изнад Ратарске 
школе. У зору стижемо у село Јарчуљак, на Ружића брдо, изнад самих немачких 
бункера. Сместили смо се у кући и штали неког газде Златића, који је због борбе 
напустио кућу и отишао у Буковицу. Када је огрејало сунце из правца Крагујевца, 
налетеше “штуке”, митраљираше положаје артиљерије која је била смештена у 
једној реткој храстовој шуми на брегу. Артиљерија наша састојала се од два пољска 
топа без нишанских справа. Посада је била на једном неки официр и поднаредник 
у југословенској униформи, на другом неки качкетлија са ушивеном црвеном 
петокраком звездом. Отворили затвараче и кроз цев нишане према Краљеву. 
Нешто записују у неке мале свескице. [...]

После ове борбе прошло је неколико дана, у Краљеву чује се по неки 
митраљески рафал око Ратарске школе. Топови размењују канонаду. Лево од нас 
на путу Чачак-Краљево, чује се нако зарундање неких мотара. Чујемо да су дошла 
наша два тенка, који су заробљени на “Рапај брду”, а затим поправљени у Чачку. 
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На Лучиндан 31. октобра, добисмо задатак, да у садејству четничких јединица и 
тенкова продремо у Краљево. [...]

Зашкрипаше гусенице тенкова. Неко поред тенкова командова, одступите из 
Краљева. Тенкови се окретоше и кренуше према Ратарској школи, успут отварајући 
ватру из митраљеза и топчића. Неко од бораца се ухвати за тенкове, а неко 
заклањајући се за тенкове, трчаше да што пре из Краљева извуче живу главу. Од 
пуцњаве неста светла у Краљеву. Ројеви светлећих метака, осветљаваху делимично 
улице Краљева. Пошто сам био даље од тенкова на десној страни фронта према 
Ибарској падини, стуштим се једном попречном улицом према обали Ибра. Бацих 
пушку у Ибар и не свлачећи одело, скочих у Ибар и усиљено почех да пливам 
према Рибници, на десној обали Ибра. Немци сваки час испале светлеће ракете 
изнад Ибра, осветле површину воде, а затим митраљеским рафалима решетају по 
силуетама које пливају по води.[...]

Кренем преко Рибничког поља у правцу Жиче. Размишљам, ко је у Жичи? Да 
ли су већ тамо Немци стигли. Резонујем у себи нису могли заузети Жичу а да се не 
чује борба у том правцу. Размишљам, не би било добро да су у Жичи ни партизани, 
јер сам био донео одлуку, да се више у партизанске јединице не враћам.[...]

Дође један четник и позва ме да идем код команданта на разговор. Уђем у 
школу, за једним столом седи, по чину капетан, на глави му шубара са великом 
југословенском кокардом-белих орлова. Он се представи, чини ми се рече: 
“Капетан Анђеловић, командант Жичког четничког одреда”. Ја рекох од куда сам 
овде ноћас набасао на ову јединицу. Испричах да смо нападали на Краљево, дошли 
до споменика, а да су нас Немци разбили. Остао сам у Краљеву, те да не би пао 
Немцима у руке, препливао Ибар и нашао спас код Вас.[...]

Ако баш нећеш да се више враћаш твојим партизанима, даћу ти објаву, па се 
јави Љубићком четничком одреду, тамо те неко сигурно и познаје. Одред се налази 
у Матарушкој бањи, а командант одреда је капетан Предраг Раковић, јави се њему.” 
[...]

Кренем после доручка пешке према Матарушкој бањи. Пред подне стигнем 
у Матаруге. Одведоше ме у штаб, на разговор код једног официра. Ја испричах на 
тенане све о мени. Да сам националиста, да сам уочи рата примљен у подофицирску 
школу, али да ми је рат омео школовање. Да су ме због тога баш комунисти насилно 
мобилисали. Да сам стално стрепио да ме не ликвидирају са леђа у борби. Да сам 
коначно одлучио да се ни за живу главу не враћам у комунистичке редове. [...]

После мога испитивања он поче да ми објашњава, да они са партизанском 
командом имају споразум, да не преузимају један од другога борце. Зато он не би 
смео да ме задржи у његовом одреду. “Но, ако си већ одлучио да са њима нећеш, 
послаћу те на Равну Гору. Тамо се организује нека школа за командосе од младих 
војника, који су чврсто опредељени за равногорску борбу. Првом курирском везом 
послаћу те преко Каоне, Гуче и Прањана на Равну Гору.”[...]

У Брајићима чујем да су на Чачку, целу прошлу ноћ борбе водиле и да 
су комунисти пред зору, заузели Чачак, а сада надиру према Равној Гори. Да се 
очајничке борбе воде на Љељену. Сутрадан почињу да пристижу избеглице, из села 
око Чачка. Не желе да остану код своје куће да буду комунистичке слуге. Међу 
избеглицама пронађох и мога оца Стојана и још неколико комшија из Соколића. 
Они ми причају како партизани праве терор над свим присталицама четничким. 
Причају да је неки капетан Дерок ишао у Ракову на преговоре, а када се враћао на 
Љубић, поставили му заседу у Чемерници и мучки га убили и бацили у Чемерницу. 
На обали написали паролу: “Овако ће проћи сваки онај који није за мајку 

Русију”. Скинули му кожни капут, па се комесар шепури са његовим кожњаком 
и пиштољем. Ноћу изводе све виђеније људе и са метком у потиљку, остављају по 
потоку. У томе је најактивнији Крстомир “штабац”, кога су тако и прозвали јер 
води везане у “штаб”.

Пред подне кренемо према Равној Гори. Тамо се такође скупила гомила 
избеглица из Планинице, Струганика и Осечине. Сви се повлаче од тираније 
комуниста. Штабни официри, формирају борбене јединице и шаљу према 
Чачку, Милановцу и Љигу. Користи се сва распложива оружја и муниција. У 
очи Дмитровдана 9. новембра, после подне један млади официр, командује збор. 
Издваја све наоружане омладинце на страну. У строју нам се обрати са речима: 
“Ја сам потпоручник Анђелковић, родом из оближњег села Бољковаца. Мени 
је припала част да командујем јединицом младих војника, омладинском четом. 
Надам се да ме нећете осрамотити. Да ће те осветлати образ херојске равногорске 
борбе. Идемо на један важан задатак. Замном, покрет”. Кренули смо преко Равне 
Горе на северо-исток. После један сат хода, окретосмо низ једну речицу. Целу ноћ 
прескакали смо поточиће и речицу вијугавом козијом стазом. Пред зору стигосмо 
у неко веће село. Рекоше да се то село зове Ба. Ту нам разделише још муниције и 
бомби. Потпоручник објасни правац и циљ нашег кретања. Рече да идемо у борбу 
на Љиг са комунистима. Они су заузели Љиг, а поручник “Гага”, непрекидно напада 
и покушава да поврати. Ми идемо њему у помоћ. У свануће ми од Кадине Луке 
усиљеним кораком журимо Љигу. Тамо се чује борба. Стижемо за једно пола сата. 
Борба се стишава, комунисти одступили према Аранђеловцу. Нисмо могли да их 
стигнемо све до села Козељ. Ту после краће борбе они беже према планини Букуљи. 
Пред вече враћамо се у Љиг. Ту смо преноћили и добили добру вечеру и доручак, а 
сутрадан, враћамо се преко Рајца на Равну Гору. На платоу испред Михаиловићеве 
колибе, где је био Дражин штаб, постројавају се јединице. Испред строја излази 
Дража и још неки виши официр, а са њима један непознати у жућкастој униформи 
са капом сличној партизанској, али нема петокраке звезде. Испред строја Дража 
стаде мирно и поздрави нас: “Помоз Бог браћо Равногорци”. Проломи се отпоздрав 
преко дубодолина. “Бог ти помогао”. Затим Дража представи официра у жутој 
униформи. “Браћо, ово је савезнички енглески капетан Хадсон, звани “Марко”. 
Он је дошао нама као мисија, донео је радио станицу и шифре, преко кога ћемо 
се договарати са савезницима. Они на пролеће припремају офанзиву на Немце у 
нашој земљи. До пролећа ћемо се снадбети оружјем, храном и оделом и оспособити 
поможне аеродроме где ће се они искрцати у позадину Немаца. Највећу сметњу 
чине нам сада комунисти, који настоје да заузму погодна места за аеродроме. 
Ми морамо до пролећа скршити бољшевичку гамад да би имали чисту позадину. 
Зато Вас позивам у надчовечанске напоре да се комунисти разбију и протерају из 
Србије, у којој на пролеће треба да дочекамо нашег Краља. Зато Вас поздрављам 
са поздравом – Сви у борбу за Краља и Отаџбину, Живео наш Врховни командант 
Његово Величанство Краљ Петар Карађорђевић, потомак старог краља Петра I и 
блаженопочившег Краља Александра Ујединитеља.” [...]

Не прође много, а Немци нас опколише и почеше нешто на немачком да 
вичу, разумем само да говоре “команда-Добриње”. Потпоручник је знао немачки и 
разумео је да је наш батаљон разоружан у Добрињи и да нас упућују да идемо доле. 
Када смо видели да немамо куд, да смо опкољени са свих страна, кренемо поред 
једне речице према Добрињи. Успут срећемо љотићевце у колони и они крећу са 
Немцима. Од њих смо сазнали да је остатак батаљона разоружан код школе. Да је 
доле немачка команда са тумачем и да ми идемо доле. Неће нам се ништа десити, 
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отићи ћемо у Пожегу у Добровољачку команду, па ко хоће да им се придружи добиће 
ново оружје и униформу. Ко неће добиће објаву да иде кући. Успут, потпоручник 
скиде његов опасач са пиштољем и баци у речицу. Нама такође рече да све бомбе 
и муницију побацамо у реку, само да оставимо по десетак метака. Стижемо у 
Добриње. На једном шаторском крилу набацане бомбе и муниција, а на другом 
сложене пушке. Тумач нам преводи команду немачку, да треба и ми да одложимо 
оружје на ове гомиле. Када смо се разоружали, немачки командант, преко тумача 
командује да се постројимо у двојне редове. Затим на лево круг, лицем окренутим 
школском зиду. Командује “напред марш”, тако да стајемо тик уз сам зид школе, 
поново “ на лево круг”. Онда прилази немачки командант, почиње да броји војнике 
у строју. Десетог извлачи из строја напоље. Тако продужује са бројањем низ строј. 
Сваког десетог извлачи. Када је завршио са бројањем и издвајањем, командује 
“Los”, на пут. Задња четворица, разумедоше о чему се ради и тиснуше иза школе да 
беже преко неке јаруге. Немци отворише паљбу на њих. Једнога одмах погодише 
и он паде. Она тројица беху поприлично поодмакли. Један Немац, узе од једног 
другог Немца пушку, стави му на раме нанишани и опали, онај други се стропошта, 
а двојица умакоше у једну јаругу, изван домашаја немачких метака. Када завршише 
са оном четворицом, командоваше осталим да беже. Чим су почели да беже, Немци 
са леђа осули по њима машингеверима и све их побише. Два младића, мислим да 
су била из Белог Поља, код Милановца, скаменила се и не могу да беже. Приђе им 
један подофицир са аутоматом и из блиског одстојања, пререза их рафалом преко 
груди. Тада сам први пут видео кад неко стреља човека из блиског одстојања. Како 
се чу рафал, они поскочише од земље једно пола метра а затим стрмоглавише се 
на земљу, не мрднувши. После стрељања, немачки командант одржа говор, који 
тумач преведе: “Овако ће проћи сваки онај ко се усуди да дигне пушку на немачку 
војску. Ово је учињено за пример, одмазде ради. Знамо да сте Ви заведени од оних 
горе који се налазе на Равној Гори. Али ускоро ће и они бити ликвидирани као и 
Титове банде. Ваша је Добровољачка команда у Пожеги. Спровешће Вас у Пожегу, 
стража Добровољачке војске. У Пожеги ће се утврдити, које заведен, а ко је свесно 
кренуо против немачког Рајха добровољно”. После овога говора, издвоји се група 
љотићеваца, построји нас у колону по два, командова на десно, напред марш и 
кренусмо према Пожеги у заробљеништво. Љотићевци стално пожурују да се иде 
брже, да би за дана стигли у Пожегу. Међутим, после један сат марша, поче мрак да 
се спушта. Крећемо десном страном пута, а доле испод нас жубори неки поточић 
обрастао густом шумом. Наједанпут, пренесе се команда кроз строј “Бежи”. Колона 
се сјури низ стрмину пута у шуму. Љотићевци отворише ватру по бегунцима. Кога 
погодише, никада нисам сазнао. Бежао сам кроз шуму у цик цак, док не преста 
пуцњава. Сео сам мало у шуми да се одморим и размишљам шта ли је било с мојим 
оцем, који је исто био на челу колоне. После одмора кренем насумице кроз шуму. 
Изађем из шуме и у једној ливади под дрветом спазих кроз мрак према белини 
снега групицу људи. Приђем њима. У тој групи беше и мој отац. [...]

Стриц оде у петак у Пожегу да се распита за ситуацију. Када се врати сазнамо 
да је у Пожеги љотићевска команда. Партизани су били разбијени и још се воде 
борбе негде око Кокиног Брода. Да се може возом слободно за Чачак, никоме не 
траже легитимације. Зато се ми спремимо да сутра кренемо за Пожегу и Чачак. Када 
смо дошли на мост испред Пожеге заустави нас љотићевски стражар и спроведе 
нас у стражару код командира страже. Овај после саслушања одреди једног војника 
да нас спроведе у Пожегу у команду места. Успут ме тај љотићевац удари цевком 
од пушке у ребра и опсова ми мајку комунистичку. Није дао никакво објашњење 

са њим, стално псујући нас успут. У основној школи била је Команда. Он нас уведе 
у једну канцеларију код једног капетана у униформи бивше југословенске војске. 
Он нас саслуша, а затим зовну стражара, заповедивши му: “Води ове у подрум у 
затвор, док не дође командант капетан Никић, па нека он одлучи”. Набише нас у 
подрум пун затвореника. Никога не познајемо. Једино међу затвореницима нађем 
Млађа Шеварлића из Прељине, он је био партизан и при одступању партизана 
заробљен у Пилатовићима. После два дана и ноћи, једну ноћ чујемо у подруму да 
се воде борбе око Пожеге. Ко води борбу и са ким, то нисмо знали. Пред зору, 
пуцњава се утиша. Мало би, чуше се неки говори на вратима затвора. Одвалише 
врата и унутра са батеријском лампом, упадоше неке брадоње. Међу њима и она 
двојица што су побегла са стрељања. Дрекнуше: “Ко сте ви овде у затвору”. Сваки је 
имао своју причу. Почеше да одвајају неке четнике што су познавали да их пуштају 
напоље. Ја приђем једном од њих и испричам, да смо пошли са Равне Горе за Босну. 
Да су нас Немци заробили на Ваведење у Средњој Добрињи, да смо побегли, али 
су нас поново ухватили и овде затворили док не дође капетан Никић. Поред оне 
двојице што су побегли са стрељања, познаде ме један: “Шта ћеш ту сликар?”. Ја сам 
носио фото-апарат у четницима, па су ме звали сликар. Он потврди нашу причу, 
па и мене и оца пустише. Одведоше нас у исту канцеларију где смо саслушавани 
од љотићеваца. Тамо нас дочека један официр брадоња. Понуди нам столицу да 
седнемо и рече: “Сад причајте ко сте и одакле сте”. Мој отац скиде капу и поче да 
се захваљује што су нас четници ослободили од љотићеваца. Поче да прича како 
смо из једног села између Чачка и Милановца. Да смо отац и син и побегли на 
Равну Гору од терора комуниста. “Мој је брат у Београду у полицији, зато су нас 
као националисте прогонили комунисти, хтели су да нас стрељају. Са Равне Горе 
Дража нас је упутио са поручником Витасом негде у Босну код мајора Дангића. 
У Добрињи су нас заробили Немци и љотићевци, повели у Пожегу, али смо сви 
сјурили у једну шуму да бежимо. Ко је побегао а ко погинуо незнамо. Не знамо ни 
шта је било са официрима”. Молио је да нас пусти да идемо кући, јер му је код куће 
остала само жена са малом децом. Када је завршио исповест, она четнички официр 
рече: “Имали сте срећу када су Вас заробили да ту није био капетан Никић. Он 
стреља по кратком поступку и четнике и партизане.” Затим се представи. “Ја сам 
капетан Игњатовић, командант пожешког четничког одреда. Зато сам и напао 
љотићевце у Пожеги, јер у затвору било је доста мојих заробљених четника, које 
је Никић стрељао. Даћу Вам објаве, али немојте да идете преко Чачка. У Чачку 
су Немци и љотићевци, па Вас могу поново ухапсити. Идите преко Глумча и 
Папратишта до Каблара, а тамо већ знате куда ће те”. Узе парче хартије, пресави на 
два дела и мастилом написа нам две објаве. Из џепа извади печат и удари на објаве. 
Захвалимо се ми, па журним корако ударимо преко села ка Каблару. Увече у очи 
Божића 1942. године, стигнемо кући. Сутрадан Божић, пуна кућа радости. После 
толико времена и тешкоћа, опет смо сви заједно да прославимо Божић.

(ИАЧ, Сећања Жика Илића из Соколића (1920 – 2003), део из Аутобиографије стр. 6 – 29) 
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БР. 344, КРИЗА ДУХОВНОСТИ У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ И КРИТИКА 
КОМУНИЗМА У СОВЈЕТСКОЈ РУСИЈИ У ШТАМПИ СПЦ У ЧАЧКУ,

МАЈ 1938.

П.М.Протић

Страдање, смрт и васкрсење

Човечанство на прекретници, фраза којом се изражава све оно превирање 
у области људске економике, социјалних и културних проблема, и међународних 
односа постала је већ “опште место” у литератури и журналистици. Њоме се, 
ипак непотпуно, објашњава сав онај духовни несклад данашњице, све крајности 
у методама за тражење излаза из хаоса, пометње, магле и неизвесности која нас 
обузима и пред којима се крше очајнички покушаји и напори вођа човечанства да 
се спречи општи пожар у коме би сагореле све многовековне духовне и материјалне 
тековине Европе.

Знаке болесног процеса који подгриза организам савременог човечанства, 
уочили су далеко пре но што су његове последице постала очевидне, још крајем 
XIX века највећи словенски мислиоци. Онда, када је Европа била дубоко убеђена 
у универзални значај своје културе и њоме се гордила, они су врло рано видели 
у европској култури многе тамне стране и констатовали симптоме неизлечиве 
болести. Тако, још Гогољ је запазио “чудну празнину срдаца”, унутрашњу хладноћу 
и егоизам. “Русија је болесна, вели он, али Европа јаче болује; разлика је у томе, 
што у Европи то нико не види”. А затим пророчки додаје: “Почекајте ускоро ће 
се подићи крици баш у оним државама, које на око изгледају примерно сређене 
и којима се дивимо...У Европи ври таква унутрашња пометња да никоје људско 
средство неће моћи помоћи. Она ће заливати крв, изнемоћи ће у узалудним 
борбама и ништа неће постићи”.-

 Т.зв. група руских славјанофила у којој су оригинални и дубоки мислиоци:
Хомјаков, Кирјевски, Самарин и Аксаков одбацује европску културу и тврде, да 
Европа духовно осиромашила и зато неизлечиво болесна. Виша пак начела живота 
и могућност обнове налазе се у вишим принципима православне цркве, која је 
дала европској цивилизацији узвишенији смисао и последње развиће. Чувени 
Херцен један од најватренијих руских западњака, који је толико волео западну 
културу, упознавши је горко се разочарао.”Европа се приближује страшној 
катаклизми, Политичке револуције срушиле су веру а нису оствариле слободу”. 

ШТАМПА
ТЕКСТОВИ ИЗ ШТАМПЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У ЧАЧАНСКОМ КРАЈУ 1938-1941.
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И обраћа се Русији, Словенству као и Толстој после њега каже: “Носим у себи 
један сан: огроман преврат у животу човечанства почиње баш међу нама, сред 
словенских народа, више хришћанских у правом смислу хришћанства него други 
народи”. А генијални Достојевски који је ипак волео Европу и називао је другом 
отаџбином, оштрије него ико до њега осуђује њену лаж и неуспех.”Над драгом 
Европом, вели он, мутни облаци све више и више застиру њено небо...У овој нема 
мира...Европу очекују огромни преврати, такви, да људском уму тешко у њих 
поверовати...Она се налази уочи пада. Предосећам, да претстоји крајњи обрачун...
Сиптоми су ужасни. Неприродност политичког стања у Европи, “неразрешива” 
политичка питања неизбежно ће довести до страховитог коначног политичког 
рата...Као да је све поткопано, набијено барутом и чека само прву варницу”. По 
Достојевском, морално стање европског живота још је мрачније. Морални живот 
пољуљан из основа, преступна страна све се више испољава у њему. Нема Бога, 
нема бесмртности и зато “све је дозвољено”, нема преступа. Слобода без Христа 
створила је хаос у човековој души. А затим иде даље и тврди, да је трагедија Европе 
у основи религиозна трагедија, јер је Хришћанска (западна) црква помоћу власти, 
а без Христа, сматрала да може да створи мир на земљи и да реши социјални 
проблем. Он верује у православну културу, која ће бити ова реч човечанства, реч 
братства и измирења свих људи.

Могли би се још навести Фјодоров, Леонтјев, и Доњиљевски, који је осудио 
претенциозни универзализам европске културе и изнео многе неправде које је 
Европа учинила Словенству, јер га презире и сматра за нешто туђе и непријатељско. 
У наше пак дана Н.Берђајев, познати руски филозоф, необично снажно третира 
проблем кризе европске културе и убеђен је да почиње њен сумрак. Човек је хтео 
да учврсти своју независност од Бога и тиме је уништио и своју индивидуланост, 
јер сада машина влада над човековим животом. И колектив, могло би се додати.

Од западних европских мислилаца нарочито интересовање у целом 
културном свету изазвао је, пре две године преминули немачки филозоф Освал 
Шпенглер својим делом Пропаст Запада. Шпенглер доказује, да је европска култура 
иживела свој одређени период времена и прешла у цивилизацију, а цивилизација 
је завршна фаза једне културе: то је њено умирање. Јер свака култура, по њему 
проживи око хиљаду година, а затим умре. Карактеристично је овде напоменути 
мисао Шпенглерову о будућој, наредној култури, после пропасти европске 
културе.”Хришћанству Достојевскога припадају, вели он, наредних хиљаду 
година”.-На тај начин Шпенглер даје за право руским мислиоцима који су далеко 
пре њега предвидели оно, што је он само констатовао.

Поред Шпенглера велики број истакнутих европских мислилаца и социолога 
виде са стрепњом у животу данашњег друштва почетак свршетка европске 
културе. На једном састанку корифеја и духовне елите европске пре две - три 
године истакнут је на решавање проблем: на који би начин помогло човечанству да 
се задржи на кобном путу срљања у пропаст. Пало је неколико предлога, али се на 
крају признало да су немоћни да својим саветима помогну државнике у њиховим 
настојањима. А свима нам је још у живом сећању потпун неуспех светске привредне 
конференције у Лондону 1932 год. на којој су били окупљени претставници 46 
народа, који су очекивали од тог величанственога скупа ублажавање економских и 
социјалних криза и невоља и своје спасење.

Можда се ипак није изгубила свака нада да се створи нов, бољи, правичнији 
и трајнији друштвени поредак од данашњег? Можда је негде сазидана на сигурним 
темељима монументална грађевина и обезбеђени сви њени становници?

*
*    *

Већ двадесет година изводи се у великој словенској земљи џиновски 
експеримент над многотрпним руским народом. Покушава се створити нова 
епоха историје човечанства. Њени творци немају духовно ничега заједничког са 
оним најбољим руским људима, чије смо идеје и имена горе навели. Нити им је 
потребан Вечни Неимар света у томе стварању. Прогоњен је и прогони се Христос 
и његова црква као непријатељи радног народа. Шта ли је то Исус урадио Лењину 
и Стаљину (и Кабелару и Кампанису у Шпанији) да му се не сме ни име споменути, 
нити дан његовог рођења и васкрсења празновати. Зар није као сиромашак међу 
сиротим рибарима нашао себи другове? Зар није као радник дрводеља хлеб свој 
зарађивао? Зар није од насиља, као новорођенче, морао уклањати се у туђој земљи!? 
Зар га среброљубци нису издали, зар га привилегисани нису окривили? Зар га 
властодршци нису разапели? Зар није на крсту, између два разбојника, разапет 
чисти и непорочни Исус?

Знамо одговор. Нека је све тако, рећи ће нам, али његова црква није одржала 
завет свог оснивача. Она је благосиљала и одржавала тиранију у Русији и Шпанији. 
Није била оно што је он хтео. И заслужила је казну и одмазду. Нека је тако. Нека 
је, како поклоници Марксова јеванђеља тврде, легенда и мистификација Христова 
донела инквизицију и све заблуде средњевековне, које народ држе, у тами. А шта је 
донела Марксова легенда? Та она је уморила смрћу десет пута више него сви ратови 
које су руски самодршци водили за све време трајања руске државе од почетка до 
краја монархије, заједно са онима које су руски и татарски владари дали погубити, 
Марксова легенда уморила је глађу двадесет пута више жена и деце и људи за 20 
година свога битисања, него што је неродица и бездушност руских и татарских 
самодржаца поморила за хиљаду година њихове владавине. У Шпанији пак, у 
астуриском устанку, десет пута више људи побијено је него за све време владавине 
великог инквизитора.

Ма како тешко падало онима који су одбацили Христову и прихватили 
Марксову, легенда Марксова показала се на опиту и двадесетогодишњем 
експериментисању као утопија, немогућност и заблуда, страшна заблуда која је 
прогутала толике жртве. Зашто, само зато, због немогућности остварења новог 
људског друштва по Марксу, падају и главе твораца руске револуције и градитеља 
“бољег” поретка и живота.

У Москви је завршен седми по реду процес (који је по ужасу и страхотама 
надмашио раније) а већ је на реду осми и даљи. Оптужују се и осуђују прве совјетске 
личности и то; за издају земље, за шпијунажу страним непријатељским земљама, 
за тровање и убијање виђених људи међу којима и славног руског писца Максима 
Горког, за припремање атентата на најважније бољшевичке личности. Ужас 
обузима човечанство кад чита и оне кратке извештаје са овог пакленог процеса. 
Језа вас хвата кад помислите каква је банда поробила велики словенски руски 
народ, народ генија, мученика и светитеља и трудољубивих мужика и работника. 
Јер ти људи који одговарају пред државним судом у Москви дојучер су седели на 
најважнијим положајима унутрашње и спољне службе и војске несрећне Русије. 
Ти су људи руководили целокупан политички, привредни, социјални и културни 
живот великог руског народа. Грозно је ако је само стоти део од свега истина. У 
сваком случају грозно је стање у Русији, и за особе које су оптужене. Жиг срама 
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ударен је не само на све те обешчашћене осниваче и организаторе бољшевизма у 
Русији, него и на само њихово дело. Никакви софизми, никакав фанатизам оних који 
би желели насупрот очигледних чињеница да ипак нађу објашњење и оправдање 
за ово немилосрдно “ликвидирање”, ту не помаже. Макар да се ради у интересу 
привилегисане радничке класе. Јер, како је рекао претседник Друге социјалистичке 
интернационале Емил Вандервелд: “Шта морално остаје од руске револуције?” 
Питање, заиста, на свом месту, за овај процес нечувен у историји људства и правде 
мисли без чијих етичких основа нема ни правог грађанског поретка у једној земљи. 
(Отуда и поређење са судбином вођа франц. револуције није никако срећно. И ако 
су и њима отсецане главе - није им част одузета). Морално беспринципни према 
својим противницима, некадањи властодршци доживеше да осете и на својим 
животима зао удес земље, друштва и поретка без моралних принципа и скрупула. 
Али ту више нема спаса. Совјетски кошмар ускоро ће се растурити. Са гледишта 
интереса и будућности словенства, Стаљинов крвави пир може се само радосно 
поздравити.

Видимо у најскоријој будућности после страшних страдања и распињања 
на крст светлу Христовску визију ускрснућа великог руског народа. Видимо 
остварење снова. Видимо отварање и долазак нове епохе човечанства. Видимо 
словенство на позорници светске историје у изградњи ове, одуховљене и мукама 
искупљења боље културе. Видими победу Христа над Антихристом. Видимо цркву 
православну, очишћену и препорођену кроз патње и гоњења, цркву народну, праву 
Христову цркву.

У знаку те вере и наде, и светосавском народу:

Христос васкрсе!
(Шабачки гласник)

(“Преглед Цркве Епархије Жичке”, бр. 5, Чачак, мај 1938, стр. 1-7)

БР. 345, ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ О ПРОБЛЕМИМА 
САВРЕМЕНОГ ЧОВЕЧАНСТВА - МАТЕРИЈАЛИЗМУ И ТОТАЛИТАРИЗМУ, 

ДЕЦЕМБАР 1938.

ПОСЛАНИЦА Епископа Николаја
СВЕШТЕНСТВУ ЕПАРХИЈЕ ЖИЧКЕ О БОЖИЋУ 1938. ГОД.

Христос се роди браћо!

Иако је Божић дан радости; иако ми пастири цркве позивамо тога дана све 
верне на радовање, ипак не можемо сакрити и стид који нам у ово време мути 
божићну радост. Наша је радост помућена стидом због онога што се догађа како у 
неправославним земљама тако и у православним.

ЗНАМЕЊА ВРЕМЕНА

Чују се ратови и гласови о ратовима. Устао је народ и царство на царство. 
Охладнела је љубав многих. У неким крајевима света људи гину од глади и помора, 
у другим од земљотреса и поплава, у трећим опет од циклона и тајфуна, или од жеге, 
или од мраза и снежних мећава. Од крупних и ситних зверова и од невидљивих 
микроба, милиони људских бића налазе смрт. Још гину и пропадају људи у 
такозваним културним земљама од својих сопствених справа и направа у ваздуху и 

на води, на земљи и испод земље: од судара возова и бродова и разних огњених кола, 
од експлозија у фабрикама и рудницима, од пожара у позориштима, биоскопима, 
слагалиштима и школама. Као да су у завери против човека све природне стихије 
заједно са људским направама и машинама! Као да се сва постојећа твар у васиони 
удружила у гневу да се за нешто освети роду Адамовом и да га сатре! Само од те 
стихијске и машинске освете изгине годишње више света него у једном великом 
рату. Човечанство нашега времена је дакле у рату и без рата, а камоли да се још томе 
додаду ратови, револуције, бунтови и масакри од разбуктане злобе људске. Нису 
ли то све знамења последњег времена? А да би пророчанство о последњем времену 
било очигледније, у наше дане јавиле су се и лажне месије са својим јеванђељем 
силе и насиља, мржње и освете, грабежи и пљачке. Одбацујући јеванђеље милости 
и доброте, одбацујући Христа као неку “слаботињу”, они проповедају крштеним 
народима веру у крв и челик, у отров и огањ. И као све лажне месије из прошлости 
тако и ове модерне месије у пакленој су завади међу собом. Звек оружја и шкргут 
зуба њихова је омиљена музика, којом позивају цело човечанство да игра њихову 
игру. Мрштећи се један на другога сваки од њих позива племена и народе света 
да стану уз њега против његових противника. Међутим међу њима је разлика 
једва што већа него међу јотом са тачком и јотом без тачке. И многи се колебају 
шта да изаберу, док разумни и прави људи стоје по страни не могући да бирају 
између два зла, нити ма који пакао да назову рајем. При оваквом стању ствари није 
чудо што се све чешће чују гласови, да је смак света на домаку. Слика последњих 
дана, описана у јеванђељу, без мало се поклапа са стварношћу коју род човечји 
сада преживљује. Зверска царства све су многобројнија, и ничу једно за другим 
и по угледу једно на друго (Откров. 13). У овакво мрачном оквиру света милиони 
хришћана дочекаће ове године и прославиће Рођендан свога јединог правог и 
истинитог месије и Спаситеља, Бога љубави. Код свију њих, као и код нас, божићна 
радост, биће помућена притајеним страхом и стидом од свега онога што се догађа у 
20. веку после Христа а што би било за осуду и у 20. веку пре Христа.

Техника и етика

Народи залазећег сунца по сопственом признању проузроковачи су несреће 
и своје и васцелог света. Подали су се духу гордости и самообожавања, оном истом 
злом духу који је једног од врховних ангела низвергнуо с неба у гротло пакла. 
Постоји код њих више врста гордости као: гордост техничка, гордост научна, 
гордост расна, гордост организациона, философска, књижна итд. Но над свима 
господари гордост техничка. Шта је техника друго него вештина људска? Свето 
Писмо Божје сведочи нам, да и вештине људске за сваки добар посао долазе од 
Духа Божјега, од надахнућа свише. Стоји написано: Господ посла Веселеила 
инапуни га духа Божијега, мудрости, разума и знања и вјештине за сваки посао-да 
кује, теше, везе и тка порфиру, скерлет и танко платно, и да ради свакојаке послове 
вешто измишљајући (II Мојс. 35,35). Но наши савременици, технички вештаци, 
не признају да је њихова вештина дошла од Бога и духа Божјега. Своју вештину 
они сматрају својом. Своје проналаске приписују искључиво себи. Своје направе и 
израђевине патентирају као постигнућа свога мозга и свога труда. Домаћина света 
презрели су и обеспослили у Његовом сопственом дому. Осим тога техника је 
уздигнута изнад етике, чак изнад самог човека. Техничка вештина почела се ценити 
више од поштења и вешт човек више од човека карактерна. Почело се веровати, да 
је технички све могуће и све дозвољено па чак и мењати вековне норме морала. 
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Заборавило се да ни најсавршенија техника не може заменити ни нај примитивније 
поштење. И тај заборав је кобан, и бива све кобнији. Као што је некада један високи 
кип идеолски пао и побио оне који су му се клањали као Богу, тако сада оботворена 
техника сручује се на своје творце и убија своје поклонике. То је мистерија модерне 
технике. Она се свети онима који хоће да од ње учине оно што она није нити може 
бити, т.ј. божанство и регулатор морала. Француски револуционари као атеисти 
у своје време негирали су Бога, одбацили Христа и прогласили разум људски за 
једино божанство. Објаву те нове вере они су свечано извели на тај начин што 
су узели једну бедну развратну жену па је свучену поставили на тргу и клањали 
јој се као божанству разума. Још мизернији је пад најновијег божанства, модерне 
технике. Она се свом тежином и силином својом окомила на изради машина за 
убијање људи, она је у служби злочина. Дакле, тамо у старој француској револуцији 
лажно божанство гурнуло је своје поклонике у легализовани разврат, овде пак, 
при садашњој техничкој револуцији лажно божанство гура људе у легализовани 
злочин. Прегледавајући историју света од почетка до овог века, ми видимо да 
су лажна божанства неизбежно водила разврату и злочину. И разум човечји и 
техничка вештина за свако су поштовање када имају помазање од Бога, т.ј. када 
праизвор свога надахнућа налазе у живоме Богу и када служе прослављању Творца 
васионе, Творца ове сјајне и недостижне манифестације Божјег разума и Божје 
технике. У овом случају, и само у овом, разум људски и техника претварају се у 
ђаволске инструменте разврата и злочина.

Русија на туђем путу

Хоризонт човечанства нарочито је помрачен техничком револуцијом у 
Русији. Наша браћа на западној хемисфери, одавно притиснута идолом технике, 
с надом и чежњом очекивала су од Русије неку јаку светлост, неки спасоносни 
путоказ, неки душевнији и животворнији програм; речју, очекивали су етику 
а не технику. Међутим искрсло је нешто потпуно супротно сваком очекивању 
Запада. Западњачко-семитски завереници срушили су прочку етичку Русију 
да на њеним рушевинама уздигну идола технике већег и страшнијег у висину 
и у ширину од западног. Они су повукли конзеквенце западног техницитета до 
крајње међе између бића и небића. Док се двоједушни Запад колебао на пола 
пута, они су отишли до краја и зауставили се тек сада на ивици мрачног амбиса. 
Негирали су Бога и Христа. Негирали су етику душевности и милости. Негирали 
су сву прошлост човечанства и све духовне и моралне вредности. И са исламским 
фанатизмом прописали су ново Вјерују које гласи: Техника је Бог нема другог 
Бога осим технике! И ево већ 20 година како они огњем и мачем спроводе то своје 
екстремно техничко западњаштво, то своје Вјерују негације. Русија на туђем послу 
и са туђим идолима 20 година потврђује старо искуство људског рода, да свако 
идолопоклонство сурвава људе у поноре разврата и злочина. Двадесет година 
посматрају обе хемисфере са запрепашћењем оно што се у Русији ради. Двадесет 
година урезује се у срце и сањивог Истока и техничког Запада дубоко разочарење 
у Русију. Разочарани Исток могао би рећи за садашњу Русију: То је тријумф 
материјализма, т.ј. онога што ја највише ненавидим, а разочарани Запад могао би 
рећи: То сам ја у лудачкој кошуљи!

Па ипак мора се признати, да Русија и на туђем послу није остала бескорисна 
за човечанство. Страх московски учинио је, да се стање радничког сталежа 
поправи свуда у свету - изузев Русије. Страх московски одсекао је непотребно сало 

капитализму целога света. Страх московски као хладан млаз пробудио је и побудио 
старешине и вође народа народа по свој земљи, да испитују и лече ране неправде 
према малим људима у својим народима и државама. С друге опет стране страх 
од негација и негативности московских дејствовао је на разумне људе и народе, да 
се још већма збију под заставу Христа Спаситеља и још жедније појуре на изворе 
његове животворне воде. Западњачко-семитски насилници у Русији показали су 
сатану на делу, у пракси, у пуној власти, јасније него икад игде у памћењу рода 
људског. И људи - чак и они који су били индиферентни према Христу пре страха 
московскога - уплашени од језивог и одвратног лица сатане почели су да беже ка 
Христу и траже спасење од Христа.

Тиме је експеримент завршен, и Русија је свршивши туђи посао мора хтела 
нехтела да се враћа своме послу и својој мисији. Двадесетогодишњи мраз растресао 
је и учинио је земљу руску, и пролеће нове Русије, Христове Русије, почиње се 
јављати са првим зеленилом и првим цвећем. Русија на свом послу наступа. Русија 
без које не може ни Исток ни Запад постепено се јавља. Врши се смена: Русија 
Звер уступа место Јагњету Божјем. Русија грешница диже се из блата и крви 
као покајница, очишћена мукама и сузама. Вулгарна Русија замењује се светом 
Русијом. Западњачка Русија замењује се руском Русијом, светом и православном 
Русијом, која ће као “красно солнишко” отоплити охладнело срце света милошћу 
и добротом. Недостижна и недомислива васиона у једном тренутку претвара руже 
и љиљане. Њива садашње Русије не показује толико макакав усев но само црно 
нагнојено тле, искрчено и узорано црталом једног експеримента нечувеног по 
ужасу од Нојева потопа до данас. Нова Русија значиће племениту и обилну сетву 
и жетву Христову.

Са старом вером и новим одушевљењем

Духовни вођи наше генерације путују као кроз јаку снежну вејавицу. Морају 
се очи добро стегнути и напрегнути: стегнути, да би се вид сачувао од вејавице, и 
напрегнути, да би се пут могао назирати. Хладно је и мучно путовање, но путници 
се храбре радошћу и топлином огњишта што их чека на крају. Сва збивања у 
савременом свету појачавају у нама стару веру и ново одушевљење. Христос је у 
овој генерацији у центру свих догађаја и збивања. Све што се збива тиче се Њега 
и односи се на Њега. Сва бомбардовања Његове науке и на Западу и у Русији нису 
успела да униште ни једну јоту из те науке. Његов завет човечанству, Нови завет, 
блиста се као злато седам пута у огњу жежено. Његове православне и народне 
цркве по свему свету трпљењем мука побеђују своје мучитеље, у овоме двадесетом 
веку као и у првом. Никада догме наше свете вере нису тако јасно сијале као у 
сумраку савременог живота. Никада догме морала хришћанског нису изгледале 
тако постојане и тако необориве као у овом веку, на који је гордост људска 
ударила жиг релативности свега и колебљивости свега. Нити је икада национална 
организација православне цркве добила тако силно оправдање као у овом времену 
пада и распада свих интернационала.

Шта нас онда може уплашити, и шта поколебати и раслабити? Сва страшила 
ишчезавају са брзином са којом се јављају. Сви таласи гордости разбијају се с 
гневним пенушањем о стену која је Христос. Несрећан је ко гледа само мрачне 
облаке; ми видимо дугу у облаку. Речено је: на муци се познају јунаци. На муци се 
познају и вере. На садашњем попришту нечувених борби и страхота ми видимо 
само веру хришћанску. На њу су се окомиле све силе земне и подземне; на њу 
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управљају све стреле. Остале вере су у позадини, у заклону. Наша вера је јунак вера. 
20 векова она је на отвореном мегдану, у борби и у муци, као никад и једна вера од 
постања света. То јача дух наш. То осветљава наду нашу у крајњу и величанствену 
победу наше вере.

Ако многа знамења указују на близак крај света, то нас још више покреће 
на неуморну делатност на њиви Господњој. Кад су апостоли, устрашени од морске 
буре, помисли да им је крај близак, укорио их је господ речима:Маловјерни, што 
сте се уплашили? Да не заслужимо и ми овај прекор у садашњој светској бури. Као 
што добри капетани хладнокрвно стоје на својим лађама и посматрају буру, стојмо 
и ми тамо. Стојмо и ми тамо без бојазни али са непрестаном молитвом Ономе који 
једном речју лако може утишати буре и ветрове нашега времена. Оставимо, дакле, 
за сада тајну свршетка света. Познато вам је, да је ту тајну задржао небесни Отац 
у својој власти, и није дао”ни Сину” да објави. Јеретици су брзи у лакомисленом 
одређивању године и дана свршетка света. Ми би могли са вероватноћом рећи, 
да се богочовечанска драма, отпочета пре 1938 године у Витлејему, налази сада 
у петоме чину на позорници васионог света. Колико ће се генерација сменити 
за време трајања овога петога чина, није наше прорицати. Наше је, да будемо 
савесни и храбри, испуњени вером отаца наших и новим одушевљењем; испуњени 
духовном снагом и спокојством бораца уверених у победу, све док не дође смена 
овог поколења новим. А кад дође смена, нека би дао Бог, да можемо предати 
наследницима својим веру очувану, поштење неупрљано и цркву неослабљену. О 
томе бринемо а не о дану часу свршетка времена. У петом чину сваке праве драме 
јавља с највећи борбени окршај али и јасна победа јунака драме.

Примили смо баш ових дана једно писмо из Јерусалима, из манастира 
св. Магдалене у Гетсиманији. Пишу, како се једној девојчици јавио Христос у 
храму. Девојчица се усудила да стави питање: “Господе, докле ће овако страдати 
свет?”Благ осмех на лицу господњем био је једини одговор. Но и тај осмех 
охрабрио је девојчицу да стави и друго питање: “Господе, која ће вера победити?” 
са истим благим осмехом одговорио је Господ гласно: “Православна”. Невиним и 
чистим јавља се Бог. За нас је поучно и важно то што се у ово стравично време 
налази осмех на лицу јунака светске драме. То је осмех победиоца, сигурног у своју 
крајњу победу. И, наравно, важно је, Његово сведочанство, да ће православна 
вера победити. Ми смо захвални за ово саопштење из Гетсиманског врта, које нам 
долази као нов доказ онога чему као доказ служи свих двадесет прошлих столећа.

Позив на Јеванђелску делатност и духовно оружање

Цео овај кратки обзор стања у свету у односу према Хришћанству зар не 
оправдава потврду јеванђелске акције свештенства и духовног наоружања народа? 
А јеванђелска акција и духовно наоружавање то је стари светосавски програм, 
који ми од кад смо постављени на ову епархију обнављамо упоредо са обнављањем 
зидина Жиче.

Јеванђелска акција може се изразити у две речи: говорити и творити. Не 
само говорити него и творити, јер је дело убедљивија проповед од речи. А духовно 
и морално оружје, којим се придобија Бог за заштитника и савезника у невољама, 
и које је јаче од сваког другог оружја, састоји се из вере, молитве, поста, поштења, 
човекољубља, родољубља, милости, правде, доброте, истрајности, слоге, љубави и 
свих осталих врлина, које од нељуди стварају људе хришћане и од хришћана синове 
царства Божјега.

Верујемо, да је овај програм потребан свима хришћанским народима, а 
знамо поуздано, да је он неопходан и спасоносан за наш народ. Свештеницима 
су боље него иком познате садашње ране нашег народа, његова духовна слабост 
и његова морална посрнулост. Нећемо овом приликом расправљати ко је крив за 
те ране једног славног народа, који је толико пута задивио свет својом духовном 
величином и моралном јачином. Главно је, да су се на њему показале у наше време 
тешке ране, које треба лечити. Ко ће их лечити ако не црква Божја, и чиме ће се 
лечити ако не овим опробаним светосавским програмом? Зато стављамо на срце 
и на душу свештеницима Жичке епархије као божићни завет, да овај програм у 
потпуности изводе. Препоручујемо им нарочито, да проповедају, излажу и разлажу 
Христову науку енергично, без имало устручавања и бојазни од надувених облака 
модерне гордости; нарочито пак да излажу и разлажу велике догме истине насупрот 
агитацијама о некаквом бледом “Хришћанству без догми”. Јер је Хришћанство без 
догми, по речи једног мудраца, исто што и дрво без корена;

Да смело објављју и наглашују сваком приликом непроменљиве и необориве 
догме морала хришћанског, истичући несравњиву вредност и надмоћ етике над 
техником, поштење над вештином и карактерности над сваким спољашњим 
обележјем човека;

богаташе опомињати на смрт и суд Божји и позивати их да буду задужбинари; 
да за душу своју чине задужбине прилажући и дајући цркви и сиротињи;

да се очински брину о сиромасима, о сиротој деци и бескућнима и немоћним 
старцима, како је већ традиција цркве православне од апостолских времена и како 
су нам оставили пример најбољи Срби из прошлости;

да уче давању оне који стално мисле и говоре само о узимању. Јер се 
давањем спасава. Да лече болесне молитвом и полагањем руку, да ублажују невоље 
невољних, да подижу пале, да позивају на хитно покајање грешника и безаконика, 
јер је смрт пред вратима;

да са срдачном жалошћу и љубављу узносе молитве за овај народ и сав 
Божји васиони свет;

да јелејем милости и доброте и сажаљења утишавају опасне буре и ветрове 
нашега времена.

Јер, браћо моја, колико је важно за свет што ће Христос изаћи као победилац, 
толико је важно за сваког свештеника да и он са својим парохијанима изађе као 
победилац са мегдана овога пробног живота и јави се као такав у вечном животу. 
Гле, циљ Христовог рођења и страдања није да само Он васкрсне и однесе победу 
над светом, сатаном и смрћу, него да свакога од нас учини победиоцем и учесником 
Његове победе и његове вечне славе. Сетите се, како је он рекао:Ко побиједи 
добиће све, и бићу му Бог, и он ће бити мој син (Откров. 21,7.). Он се и родио у 
свету зато да учини људе победиоцима.

Са овом поруком, браћо свештеници, честитамо вам светли празник Рођења 
Сина Божјег, Бога Слова, и поздрављамо вас са: Христос се роди, да свет препороди! 
Мир вам и здравље и крепост и радост и слога и свако добро од Бога Амин.

Пред Божић 1938. год. у Ваш у Христу одани вам молитвеник
манастиру Жичи и сатрудник
 ЕПИСКОП ЖИЧКИ 
 НИКОЛАЈ
(“Преглед Цркве Епархије Жичке”, бр. 11-12, Чачак, новембар-децембар 1938, стр. 1-10)
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БР. 346, ШТАМПА СПЦ О РАЗЛИЦИ ИЗМЕЂУ РУСИЈЕ И
СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА, АПРИЛ 1939.

Признање Совјетског савеза

Тешки међународни догађаји изазвали су забринутост код читавог нашег 
света. Близина једног великог и судбоносног сукоба, ставља у неизвесност не само 
нашу земљу, већ и читав свет. И природно, забринутост која је обузела све људе 
гони их на размишљање како у томе сукобу очувати своју земљу и провести је кроз 
велике потресе са што мање ризика.

У данима као што су ови које ми данас преживљујемо ствара се најпогодније 
тле за деловање свих могућих пропаганди света и природно је да оне раде пуном 
паром. Све су оне активне. Све оне делују свим могућим средствима. Од радиа, 
и штампе па до оних малих уличних агената “обавештених” о свим питањима! 
Оних што вам се у возу прикључују у разговор, оних што вам на улици, у кафани, 
у позоришту, биоскопу па и вашој сопственој средини дају љубазно нетражена 
објашњења.

Стотине лажних гласова кола данас нашом земљом.
Стотине цифарских објашњења о снази овог или оног народа, о разним 

непостојећим инцидентима, на граници и у земљи. Шапћу вам на ухо као 
најповерљивију вест, говоре вам то све желећи тиме да покажу своје највеће 
поверење према вама, дајући вам често сва та објашњења скоро као некакво 
специјално одликовање, уз ограду, која ће вас сигурно натерати да је и ви кажете 
другом и да тако кроз неколико дана читавом земљом прелети једна лаж потребна 
моментално овој или оној пропаганди.

Наравно, најактивнија међу свим тим пропагандама је комунистичка. Она 
и највише агената има међу нама. Једне добро плаћене, са раскошним становима, 
луксузним аутомобилима, да би могла да делује код оних “моћних”, друге 
идеолошки обрађене и оспособљене за рад међу народом.

Не велимо да друге пропаганде нису опасне. Али са њима борба није тешка. 
Њихови циљеви нису завијени ни у какву мистерију. Њихов циљ је придобијање 
народа за ову или ону групацију сила. Оне могу да збуњујују, да повећавају већ 
постојеће пријатељство или непријатељство, али оне немогу да преваре здрави 
народни инстинкат и врло често, баш зато што им недостаје познавање народног 
расположења и што су најчешће Богу хвала, принуђене да раде са агентима који 
не припадају нашем народу, немају и немогу имати оно страшно дејство као 
комунистичка пропаганда која главном данас делује на дубоко развијени осећај 
словенске солидарности у нашем народу и преко агената који су скоро искључиво 
припадници наше народне заједнице.

Данас та пропаганда има само један циљ. Створити код народа распложење 
и уверење да је једини излаз из свих тешкоћа-признање Совјетије. И, морамо 
признати, она тај посао обавља са пуно успеха. Све чешће, - често и од људи који са 
комунизмом ни по схватањима, ни по животу, немају ничег заједничког,-слушате 
како би скоро накривљене капе могли да дочекамо будуће догађаје, ако учинимо 
само један ништаван корак-ако признамо Совјетски савез. Ако двадесет година 
нашег упорства признамо за глупост и ако дозволимо да се у престоници нашој 
слободно развије црвена комунистичка застава, симбол нашег одрицања од свих 
оних безбројних жртава драге нам Русије, принетих за слободу и уједињење нас 
Јужних Словена.

Наравно, нико од тих који предлажу признање Совјетског савеза не говори 
друкчије већ о признању Русије. Како је вешта та пропаганда! Како добро рачуна са 
оним чистим осећајем народа који тако много и тако искрено воли своју “маћушку”! 
Не тражи се од нас признање Совјетског савеза, не! Тражи се признање Русије. А ко 
се је у овом народу и једног тренутка одрекао Ње. Нико – осим комуниста. И ако 
би требало од неког тражити признање Русије, то сигурно не од нас који је икад из 
свог срца нисмо избацили, већ од оних што ниједне лепе речи за Њу нису имали 
кроз пуних двадесет година нашег непризнавања Совјетског савеза.

Јер, макако трагично било признање, морамо једном бити начисто да нема 
Русије. Истина, постоји руски народ, постоји и територија на којој он живи, али 
ту територију држи данас једна власт која са Русијом, руским народом, његовим 
духом, његовим циљевима нема сигурно никакве везе. Напротив, постоји власт, 
која је дошла зато да уништи руски дух, да народу руском наметне дух јеврејски, 
дух туђински, да сруши вековне тежње и циљеве руског народа и да на место њих 
истакне мисао и циљеве једне завере чији је крајњи циљ – јеврејско господарство 
над светом.

Знамо ми ону стару тезу о томе како су народи вечити а режими пролазни. 
И верујемо у њу. И та наша дубока вера потврђује се баш руским примером. Стоји 
руски народ непоколебиво одан својим циљевима, свом народном словенском 
духу и у низу чланака и ... ми смо тврдили и утврдили да је у борби са великим 
руским, словенским духом, мали ситни јеврејски дух морао претрпети пораз. 
Стотине примера, хиљаде доказа давали смо о тој сјајној победи, у оној огромној 
борби што траје већ дведесет година. Тврдили смо да дан када ће Русија поново 
засјати својим сјајем није далеко. Да је тај дан све ближи, у то нас уверавају све 
суровије мере што их бољшевички режим мора да предузима да би зауставио 
победосносни ход велике руске и словенске револуције. Па ипак, и поред тога што 
народ и дан дањи остао веран свом руском и словенском пореклу, свом руском и 
словенском духу, својим народним предањима и традицији, својој православној 
вери, свом хришћанском моралу-ипак нема Русије, нема наше словенске Русије. 
Исто онако, као што ни Аустрија није била словенска земља-по духу и циљевима-
ма да је највећи број њеног становништва био словенски.

Нема Русије. И баш зато што ње нема, зато је и небо Европе, и наше небо 
тако замрачено тучним и тмастим облацима. И кад је нема неможемо је и признати. 
Можемо признати Совјетски савез. То није нимало тешко, бар не за оне који су се 
Русије одрекли. А да би га признали и ми, који то до сад нисмо учинили, морамо 
се и ми одрећи Русије. Да, да! Сви они који предлажу признање Совјетског савеза 
данас морају знати да то признање значи у ствари одрицање од Русије. Да, то значи 
пружање руку крвавим убицама руског народа. И још нешто-убицама цара, који 
је са толико љубави и пожртвованости, стављајући на коцку опстанак сопсвеног 
народа, своје круне и читаве династије похитао у трагичним данима, малом 
ненаоружаном и угроженом српском народу у помоћ и ако и сам неспреман за 
један велики и крвави рат.

Ето само то теба заборавити. Треба прећи преко милиона гробова руских 
војника што падоше у крвавим сукобима са нашим непријатељима, бранећи нашу 
слободу; треба прећи преко двадесет милиона гробова руских сељака што падоше 
бранећи веру и дух Русије од туђинског духа; треба пружити своју словенску 
руку онима чије су руке крваве од убистава двадесет милиона руских сељака, што 
устадоше у одбрану свог народног духа и своје хришћанске вере, па онда можемо 
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прихватити руку убица царевих. Можемо, јер ето убеђују нас да нас данас, само то 
може спасити.

А дали нас то може спасти, ако се заиста налазимо у тако страшном положају 
као што нас уверавају комунистички агенти и совјетске радио-станице?

Зар је наш свет заиста тако наиван да верује да ће нас Совјети бранити 
само онда ако их признамо, ако су заиста и њихови интереси угрожени заједно са 
нашим? Или, да ће нас бранити ако их признамо чак и онда кад њихови интереси 
нису непосредно везани за нас?

Зар трагичан пример Чехословачке не говори ништа? Зар он не показује 
јасно да не само признање, већ и најужи савези не значе ништа за данашње 
властодршце совјетске?

Какве реалности могу бити по земљу ако признамо Совјетски савез и ако 
учинимо највеће издајство које је икада један народ учинио? Ако Совјетски савез 
заиста претставља некакву снагу о којој тако свесрдо и одушевљено трубе његови 
агенти код нас, онда је јасно да неће дозволити да његови интереси буду угрожени, 
угрожавањем наше независности. Поћи ће он да брани не нас, како то хоће да 
претстави његова пропаганда, већ поћи да брани себе. И то независно од тога да 
ли смо га ми признали или нисмо. Ако он сматра да нашим угрожавањем он није 
угрожен, онда нам не помаже не само признање већ и најтешњи савез са њим, 
онако као што ни Чехословакој није помогао.

А ми знамо-и то је јасно чак и за најобичнијег човека-да Совјеткси савез 
и то како угрожен уништавањем Чехословачке, па ипак није ни прстом макао 
да заштити, упркос своме савезу са овом земљом, неко је напротив пожурио да 
сутрада дан по распарчавању Чехословачке закључи трговинске уговоре и појача 
трговински промет са свима земљама које су у распарчавању Чехословачке узеле 
најактивније учешће.

Шта онда хоће наши браниоци признања Совјетског савеза? Зашто на 
томе признању данас тако активно раде бољшевичка пропаганда у нашој земљи? 
Сигурно је да се иза тога крије нешто, јер они то не раде без наређења из Москве. Е 
зато је потребно добро размислили зашто је бољшевицима у овом тренутку толико 
стало до признања с наше стране. Треба се питати озбиљно, јер је сигурно да баш 
то што је та пропаганда тако много појачана у последње време-да се иза те акције 
крије нешто друго, некакве специјалне намере бољшевика до чијег им је остварења 
врло много стало.

Ми их знамо. Видимо их јасно. И сви они који се ослободе тренутно психозе 
или својих “идеолошких” размишљања видеће јасно да се иза невиног “признања” 
крију циљеви који нас заиста могу стати врло много.

Њих потврђује и држање совјетске дипломације на преговорима у Лондону, 
закључење трговачких споразума са свима фашистичким земљама, неинтервенција 
у Чехословачкој трагедији, говори Стаљина и других властодржаца на конгресу 
комунистичке партије одржаном у Москви од 10. до 18. марта и недавни говор 
генерала Мехлиса, заменика Ворошиловљеног, одржан у Кијеву.

Прво:
Совјетски савез је данас с војничког гледишта слаб. Можда је његово 

наоружање првокласно, али морална спрема његове војске после стрељања скоро 
читавог командног кадра је таква да он ни у какав сукоб и ни за чији рачун не жели 
да улази у рат, поготово не у рат изван граница совјетских.

Друго: код совјетских властодржаца постоји озбиљна бојазан да би у случају 
макаквог масовног наоружања народа дошло до народне револуције.

Треће: у совјетској индустрији и саобраћају постоји такав хаос да је 
апсолутно немогуће извршити мобилизацију и осигурати снабдевање армије за 
време рата.

Четврто: у случају уласка у конфликт Совјетски савез био би принуђен да 
на туђе територије пошаље своје трупе. Долазак њихов у капиталистичке земље 
открио би пред младим људима страшну лаж о “бољшевичком рају”, лажи до које је 
бољшевицима врло стало и због које је излазак из земље забрањен најдрастичнијим 
казнама. А поред тога, из искуства знају да је највећи број противника данашњег 
режима потекао баш од оних који су – баш као најсигурнији – разним државним 
пословима боравили у иностранству и упоређењем дошли до закључка о суровој 
беди у којој је принуђен да живи руски народ.

Зато је бољшевицима изванредно много стало да жариште евентуалног 
сукоба пребаце што даље од својих граница и тако себе сачувају од учешћа у њему 
и на тај начин продуже своју власт.

То једини разлог појачане бољшевичке пропаганде у нашој земљи за 
признање “Русије” и они који то у пропаганди наседају морају да размисле добро 
каквим ризицима излажу своју земљу. Југославија је једна од свих европских 
држава остала до краја доследна овом ставу према бољшевицима.

Уистини се показало да нема мудрије политике од оне Блаженопочившег 
краља Александра, који је упорно стајао на становишту да ми не смемо признати 
Совјетски савез. То је огромни морални капитал који ће се кад тад исплатити овој 
земљи, а поред тога то је морални дуг њеног народа према толиким безбројним 
жртвама што их је руски народ поднео, углавном, нас ради. Ми морамо остати 
доследни до краја и испунити дуг према Русији која нас је спасла.

А дан када ће доћи Русија није далеко. Баш ова ужурбаност комунистичке 
пропаганде уверава нас у то. А те Русије ми се никада нисмо одрекли и никада се 
нећемо моћи одрећи.
(Признање Совјетског савеза, “Жички Благовесник”, бр. 4, Краљево, април 1939, стр. 105-110).

БР. 347, РУСИЈА КАО МИСТИЧНА ЗЕМЉА, АПРИЛ 1939.

Над ћутањем Русије
Митрофан Матић
јеромонах

Дубоко, скривено, под копреном греха, осећање недостојности у нама 
намах ишчили кад хоћемо да прошапћемо коју реч о Њој, Великој, Недокучивој, 
Мученичкој Словенској Русији, чије грозно распеће већ двадесет година мучи 
хришћанске душе.

Недостојни смо ми грешни да говоримо о тој предивној невести 
Богочовековој, која је океан крви пролила за правду и истинску веру у Господа 
Христа и за верност њему у најтежим, апокалиптичним данима. Али љубав, 
пламена љубав, која у нама букти за Матушку нашу, сили нас да дрхтавом руком у 
неколико редака испишемо нашу веру у Њу, јер се ближи крај њеним страдањима.

Кад човек о њој говори мора и да плаче, рида и јеца и да се радује, и да 
клекне на молитву, да је воли и да страда са Њом заједно. Јер Господ милостиви 
изабрао је баш православну Русију за највећи социолошки експеримент од кад свет 
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постоји, да је кроз многе патње очисти, прекали, очелиличи и спреми за велико 
дело препорађања и уједињења човечанства.

Многи су већ посумњали у њено васкрснуће и њено оживљавање из 
јеврејско-сатанског умртвљења. О малодушници нека се неспотиче вера ваша о 
мученицу Русију. Не сумњајући у Њу и њену божанску мисију. Зар вам не боде у 
очи њена Голгота? Зар не видите њене предубоке ране? Зар сте заборавили њено 
страдање за све нас? Њено мучеништво за Христа? Зар нисте појмили: Христово 
страдање обнавља се на словенској православној Русији. Не будите неверни као 
Тома. Јер “благо онима који не видеше и не вероваше”. Бог је допустио да мајка 
Словенства још испија жуч и оцет, да јој још тече крв из многих дубоких рана и да 
јој се још смеје и руга избезумљена светина богоотступничке данашњице. У њој још 
траје сатански пир. Али то неће дуго бити. Русија ће васкрснути. Ви не верујете? 
Не тражите нам разлоге и доказе разума. Русију је тешко разумом схватити. Један 
њен велики син је рекао: Русију је немогуће умом појмити. У Русију се може само 
веровати. Да веровати. И ми у њу верујемо.

Не смејте нам се ви, који све заснивате на разуму, а срце вам је замрло. Не 
можа вам разум да схвати дубину и ширину Русије. Па ни значај њене беспримерне 
Голготе. Русија је сва у контрастима и крајностима. “Русија нерасудна и спокојна, 
злочиначка и светитељска, тамна и сјајна, што воли и мрзи, што обара главу као 
крилати божји серафим и дрско издиже страшно лице сатане; што нариче као 
сироче на раскршћу и бесни страшним бесом и кикотом Стјенка Разине, страшног 
харамбаше; што плаче крвавим сузама Христовим и купа се у крви браће као 
татарски осветник” (Осендовски).

Над њом је завитлан мач Антихриста. Тама туђинско-јеврејске сатрапије још 
гуши јуначке синове мученичке Русије.

И Црна, злослутна, судбинска ноћ прострла се по широким, меланхоличним, 
бескрајним, тајанственим руским степама. Кроз ту мрачну и крваву ноћ, која оловно 
притиска, већ више од двадесет година, православну Русију, одјекују крештави 
звуци чивутско-социјалистичке “интернационале”, коју певају апостоли светског 
уједињења у знаку крви, рушења и изанђале науке Жидова мардохаја-Маркса; 
чују се многобројни пуцњи који прекраћују животе противника антисловенског 
колективизма, механизације човека и ропског комунизма; лепршају небом јауци 
невиних, прегажених, мрцварених и понижених и заносна, усхитна, радосна, 
чежњива песма најслађем, чудесном Господу Исусу, коме се предала, за Кога 
у мучеништву и патњама живи, за Кога страда и умире православна народна 
Русија.

Развили се мутни, отровни, разарајући вали марксизма-бољшевизма, 
недоношчета европско-јеврејског, по пространом, непрегледном руском мору, 
по коме тече и пуши се крв, крв великог, питомог, широкогрудог, словенског, 
хришћанског руског народа. Цео свет равнодушно гледа али неће да јој олакша 
муке. Око њеног двадесетогодишњег распећа пирују разблудан пир модерни 
Нерони и Ироди, експоненти просвећене, напредне, хумане, демократске, културне 
и хришћанске Европе и међународне чивутарије и масонерије. А распета Русија, 
кроз патње, страдање и болове, кроз потресне крике, кроз заглушујуће вапаје и 
јецаје, у преданости вољи Божјој кликће осана Богочовеку Христу, као у првим 
вјековима хришћанства. Чудна је људима та мученичка, болна али и радосна песма 
те, за Европу “варварске”, хаотичне и неразумљиве Русије, Песма голготских мука 
и васкрсне радости. “Песма Русије боловите и грчевите, широке Русије, у којој је 
много распућа, много цркава и много тамница”.

За сада, Русија је велико царство ћутања. Страшног, језивог, гробног ћутања. 
Шта казује то ћутање? Цео свет то пита, Русија ћути. И стрепи Европа...Шта ће 
ћутање народне Русије донети Европи? И не само Европи. Пет континената муцају 
речи о Русији и не могу да реше руску загонетку. Шта је Русија? Чему иде?Шта ће 
она створити? Иза њеног страдања шта ће се родити? И шта ће најзад, човечанству 
рећи Русија са Словенством.

О није далеко дан када ће сви неверници уверити се, сви малодушници 
застидети се због својих ситничавих сумњи, а сви који су веровали небеском 
радошћу радовати се.

Доћи ће тај велики и свети дан. Он мора доћи.
То је дан када ће препорођено Словенство на челу са православном Русијом 

рећи Нову Реч човечанству.
Да, нову Реч, ма да је она речена још пре 2000 година. Вековима је била 

фалсификована, лажно престављена, скрбављена, попљувана. Словени ће је рећи 
правим језиком, истинску, свету, чисту, рећи ће је они, намучени, прекаљени у 
патњама, усхићени, радосни, млади духом.

Ми заједно са Достојевским, верујемо да ће уједињени Словени “са својим 
Христом” донети спасење човечанству.

Ту веру нашу не могу поколебати “ни понор пакла ни ватра грома” ни сва 
демонска и избезумљена дрека савремене обездуховљене технике и машинизације 
чиме човек западне цивилизације хоће да испуни празнину своје душе и да заглуши 
сопствену агонију.

Из хаоса, из крви, из мука и патњи, из великог и крвавог ћутања, из своје 
велике хаотичне душе рађа се Словенско Царство да духовно уједини изоловано 
човечанство. Нек чују неверници:

Доћи ће, доћи ће Словенско Царство!
Из тмурне, прљаве и загушљиве данашњице ми му са пуно младалачке вере 

хрлимо.
Народна Словенска Русија васкрснуће и срушиће безбожни бољшевизам, 

који је одавно банкротирао и само се насиљима и злочинима одржава. Као сунце 
Засветлиће Нова Православна Русија. Она ће бити жива и видљива стварност. 
Велики дани Словенства неминовно ће доћи.

И тада,
“Забрујаће замукла тешка звона са Кремља, зачуће се нова још неисказана 

словенска реч, тако потребна души човековој. Биће то празник неба и земље. 
Празник хиљаду година мира и радости”...

Манастир Чокешина

(Над ћутањем Русије, “Жички Благовесник”, бр. 4, Краљево, април 1939, стр. 11-114).
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БР. 348, ПОСЛАНИЦА ЕПИСКОПА НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА 
ОМЛАДИНИ ЕПАРХИЈЕ ЖИЧКЕ, ЈАНУАР 1940.

Посланица омладини Епархије жичке

У овом времену судара супротних идеја, планова и амбиција људских у 
свету, желим нарочито да свој поглед и срце управим вама и да вас поздравим о 
празнику Рођења вечно младог Христа.

Да се не колеба срца ваше од ветрова зловољне старачке мудрости појединих 
стараца, чије материјалистичке и давно преживљене теорије леже у основи свих 
савремених, немилих и крвавих судара међу народима. Него да се укорените и 
утврдите у идеализму вечно младог Христа, чији идеализам није сањарија него 
вечна и чудесна стварност и једини непогрешни пут ка личној срећи, ка миру и 
доброј вољи међу народима овог Божјег света. У Јеванђељу које нису писали 
Словени него Јевреји, стоји посведочено, да су јеврејски старци осудили младога 
Христа на смрт. Коме ћете ви окренути своје срце: да ли крвавим старцима или 
невином и младом Христу?

Какве су чежње и жудње словенске омладине? Где и с ким је балканска 
омладина? Где сте и с ким сте ви? Многи од вас можда су неопредељени. А тешко 
је стајати неопредељен у овом судбоносном времену, које личи на дане Страшног и 
праведног Суда Божјег. Хтео бих да вам помогнем. Слушајте ме. Љубав моја према 
вама неће ми дати да погрешим, нити да вам дам бескористан савет.

Ако је до старачке, насилничке и пролазне мудрости, која је и у наше дане 
завитлала свет на Истоку и Западу, ви као Балканци можете само рећи: Ништа 
ново не бива сада што није било на Балкану некада.

Јер ако се говори о аутократијама или диктатури, Спарта је то пробала. Али 
ако је реч о демократији, са свима њеним одликама и слабостима, Атина ће вам рећи: 
демократија, то је моја политичка биографија. Ако је пак до олигархије, она чини 
једно поглавље у историји Атине, Тебе и Мегаре. Даље, ако је до “бонапартизма”, 
то је од војничких диктатора и освајача туђих земаља, Македонија је дала у лицу 
Александра највећег у историји света. Ако је до мача којим се насилно шири 
једна вера, блиставијег не можете сагледати до у руци султана Сулејмана, коме 
су потурчени Срби били велики везири. Најзад ако је до принудног и насилног 
комунизма, не морате гледати у јеврејског старца Маркса; погледајте балканског 
старца Ликурга.”Држите комунизам док се ја не вратим”, заклео је овај старац 
Спартанце, па је отишао далеко и извршио самоубиство. Хтео је тим лукавством 
да одржи оно што се није могло одржати, као што се никад ни један систем насиља 
у историји човечанства није могао одржати. Него је сваки као мрачан и градобитан 
облак наилазио и пролазио.

У светлости овог балканског искуства посмотрите сада све сударе међу 
људима и народима, па ми реците: да ли шта у свету бива сада што на нашем Балкану 
није било некада? Баш ништа. Чак ни херојска борба целом свету симпатичних 
Финаца у одбрани свог огњишта, своје вере и своје слободе. И за ово нам дају 
пример Термопиле и Перијанци, као у наше време Србија и Аустрија. Ја знам, да су 
ваша правична младићска срца са храбрим Финцима. Сви ми Словени покривени 
смо тешким стидом због нечовечног напада оних московских подражатеља Ксеркса 
и бечког ћесара, оних следбеника старца Маркса и старца Ликурга самоубице, на 
честити народ фински.

Па шта је онда ново у свету? питаћете ви. Нико и ништа осим Христа, 
свечовечанског Месије. Он је вечно нов и вечно млад. Као једини истински Месија 

васцелог човечанства. Он стоји у центру свих садашњих догађаја, као што стоји 
у центру вашега и мога живота, знали ви то или не знали. О Њему се ради. Ма 
шта покушавали људи, мимо Њега или насупрот Њега, увериће се да без Њега не 
могу ништа. Могу само пробати опет и опет путове и методе стараца јудејских и 
балканских, но без успеха или са смешно прочазним успехом. Без мене не можете 
учини ништа, рекао је Он, божански Месија. Он лагано задобија Своје победе 
из века у век и из покољења у покољење; и више их задобија одступањем него 
наступањем. Никад насиљем. Увек светлошћу истине и топлотом љубави. Њему се 
не хита; Он не рачуна са временом. Христово царство расло је и расте тихо као што 
ромиња блага киша на жедну земљу, неосетно као што расте посејано жито, или 
расте постојано и без закашњења. За 2000 година Његово небесно царство нарасло 
је толико да је веће и по броју и по моћи од свих земаљских царстава укупно 
узетих. На милијарде душа броји његово царство. Како је то, ја вам не могу сада 
објашњавати. Рећи ћу вам само, да је Он Спаситељ не само живих него и умрлих, 
дакле и ваших упокојених рођака и другова, исто као и вас.

Христу се не жури. А старцима без визије оног света, старцима насилницима 
се жури, због чега се и служе насиљем да би за овог земаљског века видели остварен 
свој план. Али “што брзо дође, брзо и прође”. Или како каже јасновидац Псалмист: 
Видех безбожника како се узвисио као кедар ливански, кад се вратих, не беше га, 
нити се познаваше место где је био. Кућа саграђена насиљем, саграђена је на песку. 
Царство постројено на безбоштву, постројено је на памуку.

Одбаците безбоштво и насиље, децо моја, као две највеће глупости на 
свету. То је најдужа школа, у којој сви људи, па ни сви хришћани, још никако не 
могу да добију добру оцену. Пре неколико година одржао је говор на Београдском 
универзитету онај чувени муж из Индије, Рабиндранат Тагоре.”Ја сам, вели, 
пропутовао сву Европу, и видео какав зао дух буја у њој”. Па је онда узвикнуо: “ако 
се Европа не одрекне своје гордости и не поврати поштовању Бога, њена је пропаст 
и блиска и сигурна”.

Ове пророчке речи једног мудраца наше Аријевске расе данас се исписују 
огњем и крвљу по европском тлу. Одступање од Христа као одступање од компаса 
завело је лађу драге Европе на погрешан пут. Још једном-дај Боже и последњи пут-
пробају крштени људи старачке идеје, планове и амбиције прехишћанског света, 
добро опробане и преживљене на старом Балкану. И још једном, као и пре сто 
година после силе Бонапартине, вратиће се река живота у своје корито, оставивши 
заразно блато на обалама својим. Тада ће крштени народи, постиђени, угрувани, 
преполовљени и осиромашени погледати болно једни у друге и рећи:

Шта учинисмо? Остависмо Бога па идосмо за безбожницима и насилницима. 
Ходимо за самозваним месијама, а правох Месију изневерисмо. Заиста без Њега 
мога смо учинити свако зло али никакво добро. 

А ти, омладино златна, буди мудра као оних пет мудрих девојака вечно 
свежом и животворном мудрошћу вечно младог Христа. Ја не мислим да слабим у 
прсима вашим онај револуционарни дух отаца ваших против зла и неправде у свету. 
Но хоћу да вам кажем, да највећа револуција у историји рода људског јесте духовна 
и морална револуција Христова. Зато револуционарни оци ваши устајаше против 
зла и неправде у себи (прво у себи) и око себе у име великог Месије Христа а никад 
у име неких малих и тренутних “месија”. Не дај се заварати никаквим агитацијама 
безбожника и насилника, који не траже ни твоје ни народно добро но своје лично. 
Не дај се одвојити од Христа. Да се неби тако одвојила и од славе своје историје и 
својих предака. Баци један поглед на све књиге у свету а два на јеванђеље истине 
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и живота. Вежбај се у извршењу јеванђелских заповести, да би осетила истински 
живот и истинску радост. И да би била снажна и непобедива. Без вежбања не може 
се Христова наука потпуно схватити. Вежбање је важније од учевине, као што је 
владање важније од свих ситних звања и вештина. Доћи ће време, кад ће се наша 
школа на Балкану-која је сад копија туђих школа-реформисати у духу народном. 
Доћи ће време кад ће се у тој реформисаној школи оцена из владања стављати не 
на последње место као сада него на прво. На врху и изнад свега исписиваће се 
оцена из владања, а после при дну оцене из научних теорија које се свако четврт 
столећа мењају и из вештине “парлања” страним језицима. То народ наш хоће и 
жели, народ који плаћа и издржава све школе, народ који увек прво пита какав је 
неко па тек онда шта зна. Но пре него се школа не реформише у овом слислу и 
по жељи народној, ти почни одмах сматрати добро владање као нешто најважније 
што се од тебе тражи. Одбаци безбоштво и насиље као две штуле на којима људи и 
народи крхају врат. Испиши на свакој својој књизи: За Христа а против безбоштва 
и насиља. И упечати у срце своје те исте речи: За Христа а против безбоштва и 
насиља. У томе је спас и твој и твога народа и целог човечанства. Ако сте Словени, 
знајте, да је то једна словенска идеологија коју свет очекује од Словена. Све друго 
је старудија, која се на несрећу људску повампирује с времена на време да заплаши 
и завара људски род. Сви словенски апостоли, свеци и пророци, од Кирила и 
Методија, до православног краља Вацлава и Нестора Летописца, и од Владимира 
Кијевског до Немање и Саве, и од Трнавских мученика до Достојевског и Његоша 
гледали су у Христу “Ново Слово” и “Спасоносни Пут” за сав свет. Пођи дакле за 
њима и са њима за Христом, путем уским, крај кога се с једне стране дими бездна 
безбоштва а с друге бездна насиља. Не дај се да те макаква Питија опије било једним 
било другим димом. Него с постојанством и достојанством пођи одважно за вечно 
младим и вечно победоносним Христом Господом, Сином и Словом Божјим. С 
најбољим жељама и топлим молитвама за вашу срећу и напредак ја вам честитам 
празник Христовог Рођења.

Христос се роди!
       Епископ Николај

(Посланица омладини Епархије жичке, “Жички Благовесник”, бр. 1, Краљево, јануар 1940, стр. 2-7).

БР. 349, ШТАМПА СПЦ О ПРОГОНУ ЦРКВЕ У ДЕЛОВИМА ПОЉСКЕ 
ОКУПИРАНИХ ОД СТРАНЕ СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА, ЈАНУАР 1940.

Совјети у Пољској

Енглески Guardian под 1. дец. 1939. год. доноси овај извештај о 
бољшевичком бесу против религије и цркве у Пољској. Безобзирно се извршује 
наредба безбожничке власти која гласи: “Све цркве, синагоге и друге зграде за 
богомоље имају се затворити.”Покрет против Бога” отпочеће одмах да оснива 
своје пододборе на територији окупираној од црвене војске. Све свештенство 
има да престане служити. Сав намештај црквени има се узаптити. Сва лица која 
су под осудом за увреду светиње имају се ослободити одмах. Сви закони против 
безбожничке пропаганде стављају се ван важности. Уговор између Пољске државе 
и Ватикана сматрати као непостојећи и безвредносни. Један безбожнички лист има 
се покренути на пољском језику. 2,800.000 рубаља ставља се на расположење за 
организовање безбожничке пропаганде у Пољској”.
(Совјети у Пољској, “Жички Благовесник”, бр. 1, Краљево, јануар 1940, стр. 27).

БР. 350, ШТАМПА СПЦ О НАПАДУ СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА НА ФИНСКУ, 
ФЕБРУАР 1940.

Шта су Словени доживели
 

Овакав проглас упућен је из Чикага од стране Релиф Фонда за Финску и 
потписан је од стране најугледнијих Чикажана:

“Ако би ви морали да кажете која је нација на свету највећа, да ли би то била 
она која је најбогатија? Или би то била она која има највећу империју? Или би то 
била она која је најмногољуднија? Или она која се хвали множином деструктивних 
топова или најсилнијом војском? Можда баш она нација која часно плаћа своје 
дугове, и која као Грци на Термопилима бори се против једне варварске хорде и 
која радије пристаје на уништење себе него на уништење своје слободе; нацију чији 
људи сада умиру на бојном пољу а чије жене и дечица гину од глади и мраза у 
позадини. Ако би желели такву нацију, онда је имате у Финској”.

Некада је владало мишљење на Западу европском и у Америци, да су Руси 
најмилосрднији и најбољи народ. И то је чинило част свима Словенима. А сад 
смо доживели, да се то мишљење окрене за 180 степени. Данас су Руси за Европу 
и Америку варварска хорда, која гази основну човекову правду, руши, пали и 
уништава. Иако знамо да је за ово крива једна безбожна и бездушна клика у 
Москви, а не племенити народ Руски, ипак овакви одзиви о садањој Русији нас 
Словене застиђује и боле. Ми се молимо Христу Богу, заједно са целим руским 
народом, да оркан сатанизма ускоро прође и да се лице Свете Русије осветли 
истином, добротом и слободом. Амин, Боже дај!

(Шта су Словени доживели, “Жички Благовесник”, бр. 2, Краљево, фебруар 1940, стр. 21-22).

БР. 351, ШТАМПА СПЦ О ПРОГОНУ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАХА У 
ДЕЛОВИМА РУМУНИЈЕ ОКУПИРАНИХ ОД СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА,

ЈУЛ 1940.

Окупација Буковине и Бесарабије

Окупација Буковине и Бесарабије. Окупацијом ових покрајина уништено 
је најмногобројније монаштво у православном свету. Само у два манастира мушка 
у Буковини било је преко 500 монаха а у два женска преко 600 монахиња. Према 
извештајима совјетских листова у Бесарабији је одузето од манастирских имања 
преко 10.000 хектара. Нека ово запамте сви свештеници и свештено монаси Српске 
православне цркве па нека чини све што чинити ваља у овим мучним данима. 
Нарочито нека са ревношћу говоре народу православном истину, да неби како пао 
у мреже лажи па заборавио на светиње или чак устао против њих. Нека нико не 
каже да то није могуће.

(Окупација Буковине и Бесарабије, “Жички благовесник”, бр. 7, Краљево, јул 1940, стр. 32).
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ШТАМПА
ТЕКСТОВИ ИЗ ШТАМПЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЧАЧАНСКИ КРАЈ 1941.

БР. 352, ПАРТИЗАНСКА ШТАМПА О ОСЛОБАЂАЊУ ЧАЧКА,
1. ОКТОБАР 1941.

И Чачак је слободан

 1 октобар-Чачак јер јутрос у 8 сати у победоносним партизанским 
рукама. Од раног јутра оштро је дејствовало 6 штука и покушало да омогући 
повлачење опседнутим немачким војницима из Чачка за Краљево, међутим ударни 
партизански одреди у сарадњи са ваљаним четницима силовитим јуришима 
учинили су крај фашистичком покушају извлачења а штуке су за собом оставиле и 
опет стари траг Хитлеровог варварства оштетивши културне тековине као што је 
чачанска гимназија.

(“Вести”, бр. 2, Ужице, 3. октобар 1941).

БР. 353, ПАРТИЗАНСКА ШТАМПА О ЗНАЧЕЊУ ПЕТОКРАКЕ ЗВЕЗДЕ,
3. ОКТОБАР 1941.

Два знамења. Српска тробојка и црвена петокрака звезда

Победоносни српски народно-ослободилачки партизански одреди 
прогонећи гнусне окупаторе са свога националног тла, продужују ону славну 
традиционалну борбу у којој се над светлим српским мачевима лепршала српска 
застава, црвена, плава, бела. Зато су прихватили, као знамење своје борбе за 
народно ослобођење, тај тробојни српски знак.

Али нема слободе ни за кога у свету, па ни за српски народ, док се не 
уништи бандитски фашизам, а то ће се моћи постићи једино сложним снагама 
свих слободољубивих народа, јединственим антифашистичким фронтом који 
се протеже са краја на крај света, свуда где куца слободе жељно срце. А знамење 
које су истакли још први, велики шпански антифашистички борци, знамење 
антифашистичке борбе јесте црвена петокрака звезда. Зато су српски народно-
ослободилачки одреди понели и то друго знамење, црвену петокраку звезду, 
свесни да само руку под руку са другим народима и целим радним човечанством 
у јединственом антифашистичком фронту могу извојевати слободу свога српског 
народа.

(“Вести”, бр. 2, Ужице, 3. октобар 1941).

БР. 354, ПРОГЛАС ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА “ДР ДРАГИША МИШОВИЋ” 
И ОК КПЈ ЗА ЧАЧАК О БОРБИ ПРОТИВ ОКУПАТОРА, 15. ОКТОБАР 1941.

Српски народе!

Три месеца херојске борбе наших храбрих и неустрашивих партизанских 
одреда које је организовала К.П.Ј., показале су да је К.П. имала право када је повела 
немилосрдну борбу за уништавање крвавих фашистичких зверова и њихових 
слугу, народних издајица. Наше борбе су доказале да је за борбу било време, упркос 
онима који су говорили: “Чекајте, још није време, још није куцнуо час”.

Почели смо од најситнијих саботажа и рушења свега што је служило 
непријатељу и њиховим слугама, народним издајицама. Прешли смо затим на 
убијање немачких фашиста и заробљавање са пленом, кога су они пљачкали од 
нашег народа. Тако смо дошли данас до великог народног устанка, који све више 
и више букти у читавој Србији и Југославији, народног устанка пред којим дрхте 
Хитлерови разбојнички бандити. У нашој светој ослободилачкој борби у коју су 
прво ступили комунисти, а затим остали прави родољуби наше земље, имали смо 
великих тешкоћа и препрека. Али упркос свих препрека, ми смо успели да од малих 
десетина и чета створимо данас моћне батаљоне и пукове. Успели смо да створимо 
велики народно-ослободилачки одред са огромном моралном снагом. Успели смо 
да створимо силу и снагу, пред којом ће прснути у прах и пепео не само Хитлерови 
фашистички зверови, већ и све народне издајице, који послужише окупатору у 
борби против сопственог народа.

У овој народно-ослободилачкој борби учествују и они официри и 
подофицири из војно четничких организација Драже Михаиловића који се не 
хтедоше предати окупатору, већ су отишли у шуму и позвали народ у борбу са 
протеривање овог крвавог злочинца. Наши партизански одреди су свим силама 
настојали да свуда где има наше браће Срба у Дражиним организацијама ступе 
раме уз раме у борбу против непријатеља. Наши партизани и поштени четници 
знају да ми данас водимо непомирљиву борбу до уништења немачког окупатора у 
нашој земљи и до његовог протеривања ван границе наше земље. Они знају да ми 
исто тако водимо борбу и противу њихових слугу, наших народних издајица, који 
срамно на коленима служе народном поробљавању. Зато наши партизани иду раме 
уз раме са песмом на уснама у борбу са четницима, који се исто тако боре против 
нашег заједничког непријатеља. Зато у борби и имамо успеха јер заузимамо место, 
крај по крај. Ми ћемо и даље настојати да наш пријатељски однос пробудимо све 
више и више са организацијом четника из Равне Горе, и нећемо допустити да се 
у наше редове увуче ниједан петоколонаш и народни непријатељ, који би желео 
братоубилачку борбу између нас. 

Морали смо водити борбу из наших шума и планина, из наших села и 
заселака. Наша браћа сељаци дали су нам пуну подршку у непоштедној борби 
за уништење и протеривање окупатора из наше домовине. Заузимали смо од 
непријатеља најпре општине, а затим читаве срезове и среска места. А данас ми 
држимо у нашим рукама низ ослобођених крајева и градова у којим се вије застава 
слободе. Они говоре о напору и несаломљивој вољи наших партизанских одреда, 
наших другова народних хероја, који повратише част и славу своме народу. Ми смо 
показали целом свету да се Словенство неуништиво, да у нашим срцима живи дух 
наших очева и дедова, и да Србин није никада хтео бити робом, па ни данас. Наши 
успеси у овој борби су извојевани зато што се у нашим редовима не налазе разни 



540 541

генерали, петоколонаши и друге народне издајице, у нашима редовима се не налазе 
пљачкаши, разбојници и други, већ најбољи синови нашег народа, борци који су 
своје животе давали и у свим досадашњим борбама које је радни народ водио за 
бољи живот, за срећну будућност.

Никада српски народ није стајао овако чврсто као један човек у густим 
редовима наших народно-ослободилачких одреда. Никада није био спремнији да 
се боири до последњег друга за остварење својих циљева, не жалећи жртвава и не 
презајући ни од какве опасности. Тај дух, тај елан, могао је добити само зато, јер 
је уверен у своје другове који воде ову народно-ослободилачку борбу, да они неће 
стати на пола пута, већ да ће борбу водити до краја.

Поред борбе коју води српски народ, воде је и наши братски народи 
Југославије. Њу воде наша браћа Хрвати, Црногорци, Словенци и други, који неће 
да трпе наметнуте им окупаторе и њихове слуге. Ослободилачку борбу воде сви 
поробљени народи Европе, који стењу под јармом и деспотизмом хитлеризма. Ми 
поздрављамо борбу наше браће и дајемо им руку, да заједно, као брат с братом, 
друг с другом, заједничким снагама оборимо заједничког непријатеља. Но ми не 
смемо исто тако да заборавимо да је најважнији разлог што ми успешно чистимо 
ове дивље хорде непријатеља из наше земље у томе, што најглавније ударце, 
смртне ударце задају непријатељу наша братска Русија, велики и непобедив Савез 
Совјетских Република. Нашу борбу омогућују велики народи Енглеске и Америке, 
чврсти савез Русије, Енглеске и Америке, који се зарекоше да ће водити борбу до 
коначног слома фашизма. У партизанским ослободилачким одредима се налази 
велики број омладине. Омладина је на позив К.П. и свога Савеза Ком. Омл. СКОЈ-
а се сврстала у редове бораца за слободу свога народа. Она је показала и овога 
пута да она није изневерила свој народ, већ је у првим редовима пошла напред не 
жалећи своје младе животе, када су у питању слобода свог народа, срећнији и бољи 
живот свих младих. Хиљаде и стотине хиљада младих комуниста и свих младих 
родољуба ступају у нашу борбу, и својим примерним жртвовањем, по угледу на 
омладину Совјетског савеза, заслужују да цео свет путем штампе и радија говори о 
њиховим јунаштвима и херојству у борби за слободу.

Ниједна борба, па ни ова, није могла проћи без жртава. И у овој нашој борби 
пали су многи народни синови, наши другови, борци и хероји, који нису знали за 
страх и препреке. Имена ових народних бораца биће урезана као живи споменик у 
срцима целог народа, који ће показивати пут којим се иде за остварење народних 
идеала! Наш народ је показао и овог пута да се не плаши жртава, да их неће жалити 
већ да ће их славити!

Другови партизани,
Ви сте до сада доказали да сте спремни да по најгорем времену, често без 

довољно хране и одела, у најтежим часовима будете чврсти и јаки. Ви сте својим 
радом и својим моралом задобили љубав читавог нашег народа. Вашом храброшћу 
и јунаштвом, духом који у вама бије, ви сте показали целом свету, да ће под нашим 
чврстим ударцима прснути тешки оков кога нам наметнуше издајници. Прошли 
сте кроз кишу куршума и граната, али нисте клонули духом, већ сте ишли напред! 
Покажите и данас своју спремност, чврстину и одлучност! Зарекните се да нећете 
у борби стати на пола пута, већ да ћете ићи до краја! Не штедите ваше животе 
данас још више него раније, до уништења и последњег фашистичког бандита, до 
последњег народног издајице. Дигнимо, другови, главу горе, и покажимо да у нама 
живи дух слободе, да у нама живи светла успомена палих другова, и истрајмо у 
овој борби до њеног завршетка, до наше победе!

ДА ЖИВИ НАША СВЕТА НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКА БОРБА!
ДА ЖИВЕ НАШИ ХЕРОЈИ, НАРОДНИ БОРЦИ НАРОДНООСЛО-

БОДИЛАЧКИХ ОДРЕДА!
ДА ЖИВИ ЗАЈЕДНИЧКА БОРБА ПАРТИЗАНА И НАШЕ БРАЋЕ 

ПОШТЕНИХ ЧЕТНИКА!
ДА ЖИВИ К.П.Ј.
Живео народно-ослободилачки фронт омладине у борби за национално 

ослобођење!
СМТ ФАШИЗМУ-СЛОБОДА НАРОДУ!

 Штаб народно-ослободилачког 
 (партизанског) одреда
 “Др. ДРАГИША МИШОВИЋ”
 за Округ чачански 
(“Новости”, бр. 1, Чачак, 15. октобар 1941).

БР. 355, ПАРТИЗАНСКА ШТАМПА О ПОТРЕБИ СУРОВОСТИ У БОРБИ 
ПРОТИВ “ПЕТОКОЛОНАША”, 15. ОКТОБАР 1941.

Смрт петоколонашима-одмазда народа

За пету колону може се рећи да је верно оличење фашистичке подлости 
и трулости организма, сада већ пропалих држава Европе. Та смрдљива биљка 
немачког империјализма лако је нашла плодно тле у бившој Југославији. Дух 
капитулације и издаје владао је у водећим круговима државе. Једини носилац 
здравог нациналног осећања био је, као и увек, народ, који је тиме, а и дотадашњом 
борбом, увек подвлачио да је он нешто битно различито од својих влада.

Видели смо како је бедно пропала Југославија и како су поробљени њени 
слободољубиви народи. И знамо коме и чему имамо да захвалимо за то.

Под окупаторском чизмом још се боље видело ко коме служи. Све издајице и 
чланколизци одмах су се прилепили уз скуте окупатора, не били се и за њих нашла 
која мрвица са богате трпезе. А дотле се народ пљачкао. Палила се села и куће, а 
народ је био у масама стрељан, само зато што није волео непријатеља.

Када је братски Совјетски Савез повео борбу за одбрану своје слободе, 
која је била угрожена нападом фашистичких варвара српски народ је то сматрао 
покличем и позивом као и могућношћу на устанак за национално олобођење, али 
сада вођен не од петоколонашких генерала и других подлих издајица, већ од правих 
својих синова, који су сматрали да им је прва и света дужност да поврате слободу и 
част српском народу. У читавој Србији и Југославији диже се народ да збаци мрски 
јарам ропства. Гину најбољи синови народа у пламеној жудњи за слободом.

Немоћан да својим окупаторким снагама задржи снажни вал народног 
ослобођења, непријатељу су опет добро дошле издајице народа да помоћу њих 
сломи његову јединствену борбу. Но народ је тачно оценио и прозрео праву улогу 
Недића, Љотића, Пећанца и компаније. Непријатељ је, мада је избацио све адуте с 
којима је рачунао, и надаље подао и вешт. У новоствореној ситуацији пета колона 
се брзо снашла. Умела је на себе да узме маску најдоследнијег патриотизма и да 
тако, иза сигурног заклона, опет врши своју, за народ убилачку работу.

Борба против издајника и петоколонаша поставља се у исти ред као и борба 
против окупатора. Зла које је народ претрпео издајничким радом петоколонаша су 
неизмерна зато и борба против њих мора бити непомирљива.
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Сам Чачак такође, за сву свију несрећу и погибију својих најбољих синова 
има да захвали петоколонашима и домаћим издајицама, слугама најгорих режима, 
па на крају и окупаторима. До малопре је Чачак дрхтао у страху од терора окупатора 
и његових кучића, чачанских љотићеваца, агената и још понекога. Изгубили су 
животе и неколико најбољих омладинаца само зато што нису могли трпети да се 
по чачанским улицама шепуре гадови.

И сада када је час плаћања, сваки онај који се ставља у одбрану тих гадова 
изједначује се са њима.”Милосрдан” може да буде само онај који се у ствари не 
бори и који није претрпео никаквих жртава. А зар је таквима место у редовима 
народних бораца?

У свима ослобођеним местима заводе се народни судови за петоколонаше. 
Ти судови знаће да пруже задовољење народу, а, што је најглавније, својом 
бескомпромисном борбом у истребљивању пете колоне помоћи ће и олакшати 
народно-ослободилачку борбу.
МИЛОСТ ЗНАЧИ ИЗДАЈУ!
(“Новости”, бр. 1, Чачак, 15. октобар 1941).

БР. 356, ГОВОР РАТКА МИТРОВИЋА ПАРТИЗАНИМА ПРЕД ПОЛАЗАК НА 
ФРОНТ НА КРАЉЕВУ, 16. ОКТОБАР 1941.

 

16. о.м. одржана је на пијаци смотра четири чете новонаоружаних партизана. 
Том приликом је политички комесар Чачанског народно-ослободилачког 
партизанског одреда “Др. Драгиша Мишовић” друг Ратко Митровић одржао 
говор, у коме је истакао догађаје који су довели до слома Југославије, као и главне 
моменте партизанских борби за ослобођење Србије. Нарочито је подвукао улогу 
и значај Комунистичке партије Југославије, која је једина имала исправан став по 
свим питањима која су се тицала наше земље.

Говорећи о садашњим борбама које нам предстоје, друг Митровић 
наглашава разоран и издајнички рад пет колоне, која поред осталог жели да посеје 
семе раздора између партизана и четника, и вели: “Неће партизани борбу са 
четницима, неће четници борбу са партизанима, већ то жели пета колона, али им 
то неће успети!”

Смотра је завршена одавањем поште палим жртвама ћутањем од једног 
минута и усклицима: Живео братски Совјетки Савез! Живеле савезнице Енглеска 
и Америка! Живела ослободилачка борба народа Европе!
(“Новости”, бр. 4, Чачак, 18. октобар 1941).

БР. 357, ПАРТИЗАНСКА ШТАМПА О МЕЂУНАЦИОНАЛНИМ ОДНОСИМА 
СРБА И ХРВАТА НАКОН ДОГАЂАЈА ИЗ 1941. ГОДИНЕ, 17. ОКТОБАР 1941.

Срби и Хрвати сад
 

Бивша Југославија одлази у историју као један врло занимљив историјски 
период. Постојање хрватског, македонског и других питања, била је тешка оптужба 
против неправедног уређења Југославије, како у нациналном тако и у социјалном 
погледу. Бедан живот радних маса у Југославији доводио је до великих политичких 
покрета, који су у Хрватској и Македонији, због њихове националне потлачености, 
морали узети вид борбе за национално ослобођење, а у Србији узети вид борбе 

за веће политичке слободе, наравно уз потпомагање националних покрета Хрвата 
и Македонаца. Као што видимо, јединство народа у бившој Југославији било је 
борбена стварност.

У априлским данима такође огледала се јединствена жеља свих народа 
Југославије да бране своју независност и слободу. Али је народ био преварен и 
издан од својих “вођа”.

Данас, када је борба народно олсободилачких одреда заиста прерасла у један 
моћан народни устанак, јединство борбе свих народа Југославије поставља се у 
први план. У редовима народно ослободилачких одреда могу се наћи сви поштени 
родољуби, да под мудрим вођством, Комунистичке партије Југославије извојују 
слободу своме народу.

Хрвати као и Срби налазе се пред истим непријатељем-подлим фашизмом, 
који се свуда служи истим подмуклим средствима. Хрвати имају Павелића, ми 
Недића; Хрвати морају да се боре против усташких банди, исто као што ми морамо 
да се боримо против банди Недића, Љотића и Косте Пећанца.

Истина је да српски живаљ највише страда у Хрватској. Крволочне банде 
професионалног убице Павелића, масакрирајући српски живаљ, верно извршују 
улогу коју им је наменио фашизам-да својим неделима и распиривањем националне 
мржње доведу до међусобног истребљења српског, муслиманског и хрватског 
становништва, и тиме онемогуће ослободилачку борбу.

Али...”је огромна заслуга комуниста и партизана што су на време предузели 
све мере да осујете овај паклени план немачких и талијанских окупатора. Српско 
становништво све више увиђа да њему није непријатељ муслиманско и хрватско 
становништво, већ усташке банде Павелића, и да му је главни непријатељ немачки 
и талијански окупатор. Све више муслимана и Хрвата свакодневно долазе у 
ослободилачке партизанске одреде. Крваве зулуме над српским становништвом 
искоришћавале су разне пљачкашке банде да под именом четника пљачкају и убијају 
недужно хрватско и муслиманско становништво. Овај братоубилачки покољ на 
кога подстрекавају окупатори, постаје све ређа појава у Босни и Херцеговини. У 
томе је велика заслуга партизанских одреда, па је то и у будуће најважнији задатак 
комуниста и партизана т.ј. да потпуно ликвидирау планове окупатора и њиховог 
крвавог слуге Павелића, и да у борбу за ослобођење стварају братство и јединство 
народа...”
(“Новости”, бр. 3, Чачак, 17. октобар 1941).

БР. 358, ПАРТИЗАНСКА ШТАМПА О ПОТРЕБИ СТВАРАЊА НОВЕ 
ВЛАСТИ, 18. ОКТОБАР 1941.

Задаци Народно-ослободилачких одбора

После ослобођења Чачка и образовања Народно-ослободилачког одбора, 
те нове градске управе, пред Одбор, пред све нас, поставља се хитно решење 
многих животних питања. Окупатори су нашу имовину опљачкали и великим 
делом уништили, а борба са њима захтевала је често да наш народ уништава своју 
сопствену имовину, као што су то нпр. пресецање саобраћајних веза и остала 
саботажа. Пред Одбор се поставља велики, тежак и одговоран задатак: решење 
свих градских питања, у првом реду питање спасавање сиротиње од глади и 
зиме, од чега ће у многоме зависити и успех наше ослободилачке борбе. Наши 
партизански и четнички одреди настављају јуначку борбу против окупатора 
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и ослобађају комад по комад српске земље. Они на фронту, са пушком у руци, 
а народно-ослободилачки одбор у упорном раду на решавању свих народних 
потреба, ослободиће српски народ из ропства и радити на организацији његовог 
друштвеног живота. Нахранити гладне, огрејати прозебле, осигурати кров над 
главом-то је најпречи задатак Одбора у садашњем тренутку. Јасно је да је под 
данашњим условима тај задатак тежак, и многи ће запитати, постоје ли уопште 
и где се могу наћи средства за њихово остварење. Понављамо: задатак је тежак, 
али није нерешив. Ми имамо, мада много оштећену, државну имовину; извршиће 
се реквирирање “Призада”, електриче централе, секвестираће се стовариште 
дрва код касарне и на неким другим местима и дати сиротињи бесплатно, онима 
који имају извесне приходе у пола цене, а богатима по пијачној цени. Са овим 
средствима могло би се решити питање градске сиротиње и давање плате оним 
радницима и чиновницима који нису на фронту, али су се ставили на расположење 
народној борби за друге послове. Питање кирије и сва остала питања најбоље 
ће се решити ако богатији слојеви буду сносили већи део терета народне борбе, 
њиховим опорезивањем и финансијском помоћу. Жито и остале намирнице, које 
би се добављале овим начином, разделиће се становништву по праведним ценама, 
а најсиромашнијима даће се хлеб бесплатно. Потребно је такође пописивање 
свих залиха жита и осталога, а скривање и нагомилавцање намирница у циљу 
шпекулације не може се сматрати другачије него као петоколонаштво и издаја, 
јер ко ће данас да се богати када народ води своју крваву борбу за слободу, не 
разликује се нимало од оних против којих се боримо. Ко зна који је то већ пут 
како српски народ спасава своју слободу од освајачких хорди; као и увек, он ће 
је и данас спасти, и осигурати за вечита времена. У садашњем тренутку за то је 
потребан велики и јединствени напор свих нас.

(“Новости”, бр. 4, Чачак, 18. октобар 1941).

БР. 359, ПАРТИЗАНСКА ШТАМПА О БОРБАМА ИЗМЕЂУ ПАРТИЗАНА И 
ЧЕТНИКА ОКО ЧАЧКА ПОЧЕТКОМ НОВЕМБРА 1941.

СТРАХОВИТИ ПОРАЗ ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА У БОРБИ У ОКОЛИНИ 
ЧАЧКА

Чачак, 8. новембра
Чистећи терен од чета издајника Драже Михаиловића, једна наша чета од 

100 бораца ступила је 7. новембра у 3 часа изјутра на линији Прељина-Коњевићи 
у борбу с 300 четника који су били наоружани са неколико тешких и лаких 
митраљеза. Када су видели да их партизани опкољавају, они су осули из непосредне 
близине ватру из топова. Срушили су неколико кућа и поубијали невину децу и 
жене. После кратке борбе, убијено је 30 четника, око 100 четника је заробљено, 
а међу заробљеним налазе се око 10 официра и подофицира. Заплењена су два 
тешка митраљеза, 3 пушкомитраљеза и 3 топа које су четници повлачећи се са 
краљевачког фронта украли од партизана. Остали четници, разбијени, разбегли 
су се у паничном страху бацајући са себе оружје. Партизани су имали једног друга 
мртвог и два рањена.

(“Борба”, бр. 10, Ужице, 8. новембар 1941).

ПОРАЗ ДРАЖИНОВАЦА. КАКО ЈЕ ПРОПАО НАПАД НА ЧАЧАК

 Чачак, 11. новембра
У операцијама око Краљева народноослободилачки партизански одреди 

имали су са четницима заједничку команду и интендантуру. Приликом извршења 
операција у току једномесечне опсаде Краљева четнички одреди нису увек и 
доследно извршавали одредбе унапред утврђеног плана. И у питању исхране 
с њихове стране јављале су се стално злоупотребе, тако да је сарадња постајала 
све тежа. Догађаји у Пожези (убиство друга Благојевића итд.) још више су затегли 
односе у заједничком штабу код Краљева.

А када су Дражини четници пошли у напад на Ужице, официри-четници 
хтели су да под разним изговорима на Пожегу пошаљу четнике. Знајући да се 
са овима спрема напад на Ужице, наше две партиазснке чете спречиле су улаз 
четницима у воз.

Тада је потпуковник Влада Павловић наредио повлачење са фронта код 
Краљева свима четничким одредима. Партизански командири и политички 
комесари тражили су поводом тога да се сви борци са фронта на заједничком 
скупу питају за мишљење пре него би се једна оваква одлука и наредба донела. 
Јер, сви су они добровољно пошли у борбу против окупатора, па сигурно не би 
сви пристали да слободно пусте фашистичке зликовце да врше зверства над 
незаштићеним становништвом краљевачке и чачанске околине, а најмање да 
изазивају братоубилачки рат. На овакав захтев, врло енерегично формулисан, 
мајор Ђурић се договорио с партизанским Штабом одреда да се мора на сваки 
начин спречити повлачење од Краљева. У том циљу отишао је на фронт.

Међутим, тајно су послати сви четнички одреди из околине Краљева и 
Чачка да опседну Чачак, а исте ноћи, такође тајно четнички одреди су се повукли 
са краљевачког фронта и пошли на Чачак. Повлачећи се с краљевачког фронта, они 
су на својим положајима, неискрено, издајнички давали црвене знакове, посекли 
телефонске везе положаја и позадине. Повлачећи се, однели су са собом сву храну 
у намери да нас глађу приморају на отступање. У Матарушкој Бањи, Самаили и 
другим местима наше интендатуре остављене су у правој пустоши.

Све је ово извршено по наредби команданта мајора Ђурића, који је стварно 
на превари радио, кад је после створеног договора с партизаснким штабом да се 
краљевачки заједнички фронт мора пошто пото одржати издавао сасвим супротне 
наредбе. Тако, по његовој наредби, један четнички одред, после заједничке вечере 
и дугог разговора, подло и изненадно напао је нашу оклопну јединицу, убио њеног 
командира Срећка Николића и два партизана, тешо ранио курира и приморао 
наше тенкисте да напусте краљевачки фронт.

Исто тако по наређењу мајора Ђурића мрсаљски четнички одред поставио 
је јаке заседе, да све партизане који у ове заседе упадну побију и заробе. Писмену 
наредбу мајора Ђурића има партизаснки одред у својим рукама. Она је ухваћена 
код капетана II класе Радоње Ђорђевића, који је са својом јединицом разоружан 
пошто је отворио ватру на партизане из заседе.

Са краљевачког фронта четници су украли наш топ и одвукли командира 
батерије с посадом ради бомбардовања Чачка, Љубића и Прељине.

Важно је приметити да је читава чета четника из села Јарчујка одбила да се 
повуче са краљевачког фронта сматрајући да је то повлачење најобичније издајство 
борбе за народно ослобођење. Ова чета свесних сељака и поштених четника 
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сменила је одмах свога дотадашњег командира, активног официра, и изабрала 
једног свог сељака за четног командира.

Кад је Чачак био опкољен, било је захтевано да се партизани безусловно 
предају.

Ситуација у граду је била несносна због оскудице која је настала услед 
четничке блокаде. Сељаке који су хтели у град четници су батинали и свлачили 
им одећу и обућу. Чачани, осуђујући овакве поступке четнике, страхујући да не 
изазову братоубилачки рат, 5 новембра искупили су се у поворци од 1000 до 1500 
жена, мајки и деце и пошли четничкоме штабу ка Кулиновциома. Када је поворка 
пришла касарни, официри су наредили да се припуца из митраљеза и пушака, те се 
поворка разбила, а једна жена била рањена. Нису хтели да дозволе да четници виде 
толику масу народа, јер би увидели да су преварени.

Друг командант одреда отишао је на преговоре с четничким штабом у жељи 
да склони четничке команданте да се братска крв не пролива. Он је био задржан 
24 часа као талац, за које је време био изложен нечувеном мучењу. Претили су и 
стрељањем, стављали револвер под грло итд., а о преговорима није могло бити ни 
речи.

У међувремену су код Мрчајеваца нападнуте две партизанске чете, које 
су се смењивале са положаја, пошто је тамо партизански фронт био постављен 
и утврђен. Исто је тако и трнавски партизански батаљон, повлачећи се 48 часова 
по четничком одласку са фронта, а пошто је фронт био обезбеђен, у Самаили из 
заседе нападнут. Том приликом је разоружано 70 четника. 

После разговора с партизанима и говора политичког комесара, ови 
разоружани сељаци, задовољни, пуштени су својим кућама, братски се 
опраштајући од партизана. Кад је Трнавски батаљон дошао до села Слатине, ту су 
га већ напале предстраже четничких одреда, те се развила борба која је трајала од 
18 до 20 часова.

Партизани су били надмоћнији у борби. Разоружали су страже четника на 
железничким станицама Слатина и Заблаће. Политички комесар партизанског 
одреда упутио је писмени предлог мајору Ђурићу да дође на преговоре у четничку 
амбуланту у селу Јежевици. Позив на преговоре однео је капетан Ђорђевић, који 
је ухваћен у заседи у Самаили. Пратила су га два партизана, који су разоружани у 
штабу код Ђурића. Једног од њих четници су ишамарали... мајор Ђурић је у дугом 
писму позвао политичког комесара к себи у штаб, истичући да преговори нису 
важни, јер су четници “већ освојили Пожегу, Ужице и Ариље, заробили партизански 
тенк, заробили батерију, команданта одреда држе као таоца, разоружали 500 
партизана” и тако даље. Било је очигледно да штаб Ђурића није за преговоре, већ 
изазива братоубилачку борбу.

Шестог новембра око 7 часова четници из одреда ибарског, заблаћког, 
пријеворског и “чета смрти” покушали су да опколе Трнавски батаљон партизана. 
Борба на Липничким висовима трајала је до 1 сат по подне. Партизани су разјурили 
четнике. Многе заробљене из Рибнице, Буковице и Брђана разоружали су када су 
ови изјавили да су преварени од својих старешина, “јер су на положај око Краљева 
упућени на одмор у позадину”-пуштени су кући. Ту су четници имали 8 до 10 
мртвих и више рањених...Трнавски батаљон прокрчио је себи пут за Чачак.

Чачак је био спреман за одбрану. Четници су на Љубићком Брду привлачили 
топове ради бомбардовања града. У 9 пре подне снажним налетом на четничке 
батерије, партизани Љубићког батаљона запленили су два топа, заробили више 
четничких старешина и разоружали батерију.

По подне око четири часа почео је напад на Чачак. Одлучно брањен од 
партизана, Чачак је давао силан отпор. Сви покушаји четника да се ма са које стране 
убаце у град остали су безуспешни. Коњица у Врањаку, крај Мораве, одбијена је и 
у паници се повукла. Тенкови су застали далеко од града. У току борбе и они су 
ослобођени. Четници су желели да их што више оштете.

Општи јуриш на Чачак, започет око 11 часова, задржан је, и завршио се 
пуним сломом свих четничких јединица. Пријеворски четнички одред је заокружен 
и предао се. Четничка “чета смрти” одбијена је и осакаћена на линији жестоке 
партизаснке ватре на гучком путу. Драгачевски одред, ибарски и котленички 
разјурени су. Партизани су гонили четничке делове до саме Јелице. Поштени 
људи из четничких редова са жаљењем изјављују што је до ове борбе дошло, 
радо су се предавали партизанима полажући своје оружје. Сељаци из околине 
дочекали су партизане као највеће ослободиоце, јер тродневна пљачка и терор у 
селима Слатини, Заблаћу, Вапи, Атеници, Кулиновцима, Лозници, Мрчајвцима, 
Горјевници, нагнали су поштене становнике да беже од својих кућа.

У борбама око Чачка четници су имали до десет погинулих, а партизани два 
друга.

Више стотина четника партизани су из борбе довели са собом. Заробљено 
је неколико официра. Заплењено је до 200 пушака и много другог материјала из 
четничких магацина.

Чишћење се наставља по околним селима. Сви заведени сељаци пуштају се 
кућама.

Народ чачанског краја поздравља успехе партизана, јер види да је то једина и 
права народна, ослободилачка, добровољна снага, која је онемогућила проливање 
братске крви.

(“Борба”, бр. 13, Ужице, 13. новембар 1941).

БР. 360, ПРОСЛАВА ГОДИШЊИЦЕ ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У ЧАЧКУ, 
11. НОВЕМБАР 1941.

ЧАЧАК ЈЕ ПРОСЛАВИО ОКТОБАР У ЗНАКУ ПОБЕДЕ

 Чачак, 11. новембра
Први пут у својој историји ослобођени Чачак спремао се да прослави 7. 

новембар, велики празник читавог радног човечанства, али је Дража Михаиловић 
натерао своје чете да плотунима објаве почетак непријатељстава.

Место говора, песама и културних програма, пуних 11 часова разлегали су 
се градом плотуни пушака, прасак бомби, клоктање митраљеза и повици: “Напред 
другови партизани! Предајте се, поштени четници! Доле издајице српског народа! 
Живела слободна Србија!”

Тако је 7. новембар прослављен жестоком борбом и одлучном победом над 
онима који су хтели да забоду нож у леђа Народноослободилачкој борби.

Деветог новембра у 18 часова, и поред сталних борби које се воде у околини, 
упркос двочасовном кружењу авиона који је митраљирао, оджана је прослава 
Октобарске револуције. Дворана је била мала да прими реку народа који се слила 
на прославу. Бина је била украшена, совјетским, партизанским и енглеским 
заставама, сликама Лењина, Стаљина, српског првоборца д-р Драгише Мишовића, 
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и транспарентима. Прослава је почела певањем “Интернационале” а онда је друг 
Јовановић отворио свечаност и говорио је о овом великом празнику. У почасни 
президијум пленума изабрани су другови: Стаљин, Молотов, Буђони, Тимошенко, 
Лозовски, друг Димитров и секретар ЦК КПЈ.

У име партије говорио је друг Минић “О значају Октобарске револуције”; 
затим је друг командантн одреда Радосављевић говорио “О Црвеној армији и 
партизанима”. Потом су прочитани телеграми Стаљину, црвеноармејцима, ЦК 
СКП(б), ЦК КПЈ и Врховном штабу партизанских одреда. Прослава је настављена 
говором друга омладинца В. Милошевића и другарице партизанке Л. Ивковић, 
чији су говори примљени са великим одушевљењем.

Затим се прешло на забавни део програма. Нарочито одушевљење је изазвао 
хор партизана из партизанске Љубићке чете, који је певао словенске песме.
(“Борба”, бр. 13, Ужице, 13. новембар, 1941).

БР. 361, ИЗВЕШТАЈ ПАРТИЗАНСКЕ ШТАМПЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗБОРУ 
СТРАНАКА ИЗ УДРУЖЕНЕ ОПОЗИЦЕ (ДЕМОКРАТСКА, НАРОДНА 
РАДИКАЛНА И ЗЕМЉОРАДНИЧКА) И КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 
ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ГРАЂАНСКОГ РАТА, 17-18. НОВЕМБАР 1941.

ВЕЛИКИ НАРОДНИ ЗБОР У ЧАЧКУ

Чачак, 17 новембра
Јуче је у Чачку одржан шири састанак претставника Радикалне, Демократске, 

Земљорадничке и Комунистичке партије. Састанку је присуствовало око 30 
чланова горњих странака.

Састанак је имао значајних резултата. Постигнут је споразум да све партије 
уложе све своје снаге у борби против окупатора и да се заједнички изгради народна 
власт на ослобођеној територији.

За сутра, у уторак, заказан је велики народни збор.
(“Борба”, бр. 15, Ужице, 18. новембар 1941).

ПОШТЕНИ РОДОЉУБИ НА ОКУПУ. НАРОДНИ ЗБОР У ЧАЧКУ ЗА 
ЈЕДИНСТВЕНУ БОРБУ

Чачак, 18. новембра
Од свог ослобођења наш град није имао веће и лепше манифестације него 

што је био данашњи величанствени народни збор. Није било Чачанина који се није 
придружио огромној поворци-тој великој животној снази-која је у постигнутом 
јединству свих народних партија, манифестованом на овом збору, видела највећу 
залогу одлучне борбе против окупатора и залогу сигурне победе. 

Сала Соколане у којој је требао да се одржи збор била је премала да прими 
огромну реку народа која је притицала. Радници из фабрика и радионица, са 
транспарентима који су пламено поздрављали јединство свих родољубивих снага 
у борби против крвавог окупатора, корачали су смело и ведра чела, свесни да 
су увек кроз своју борбу стварали темељ овога јединства.”Ми радници фабрике 
хартије поздрављамо јединство српског народа”, говорио је транспарент радника 
који су наоружани ишли за њим. Све професије биле су масовно претстављене, а 
нарочито место заузимали су железничари са својим транспарентима.

Мајке и жене својим поздравом акцији народног јединства још једанпут су 
манифестовале жеље да се спречи братоубилачки рат и оштрица народне борбе 
упери против фашистичког окупатора.

Омладина окупљена у Српском народноослободилачком савезу била је 
заступљена у великом броју.

Поворка се завршавала народном милицијом која је била топло 
поздрављена.

Пред зградом Соколане цела ова поворка се зауставила. На згради Соколане 
победосносно се вила застава српских партизана, а крај ње заставе Совјетског 
савеза, Енглеске и Америке, које су симболично приказивале савез трију највећих 
сила света. Одушевљење народа је на врхунцу. Оно се испољава на озареним 
лицима људи у свакој речи. И онда, изнад свег клицања напредним снагама читавог 
света које се данас боре против крвавог фашизма, узлеће песма партизана, силна и 
несаломива као и народ који је пева.

У таквом расположењу збор почиње.
Бира се претседништво збора у које улазе претставници Радикалне, 

Демократске, Земљорадничке и Комунистичке партије, жена и омладине.
Затим збор отвара Милош Поповић, учитељ у пензији, члан радикалне 

странке, који укратко излаже значај овог збора.
Претставник Народне радикалне странке г. Жика Вујичић, трговац, 

нарочито подвлачи потребу јединства свих народних снага у борби против 
окупатора и домаћих издајица.

Претставник Демократске странке, г.Бојовић, кафеџија, нагласио је од 
колике је важности слога српског народа против крвавих непријатеља.-”Само слога 
Србина спасава!” рекао је г. Бојовић.

У име Земљорадничке странке говорио је г. Ђока Поповић, адвокат, који 
је оштро осудио све оне који су покушали да разбију јединство српског народа, 
истичући при том да се земљорадници налазе у редовима партизана, јер се 
партизани боре за слободу српског народа. Подвлачећи значај Совјетске Русије, 
Енглеске и Америке, завршио је кличући Стаљину, братској Совјетској Русији, 
њеним савезницима и народноослободилачкој борби народа.

Збор се завршио говором друга Радослава Минића, који је у име 
Комунистичке партије поздравио овај збор народног јединства и изнео све 
напоре које је Комунистичка партија улагала да би дошло до јединства свих 
родољубивих снага у борби против фашистичког окупатора. Говорећи о јуначкој 
борби партизанских одреда, оштро је осудио издају оних плаћеника којима је 
више стало до новца, него до части и слободе српског народа. Затим је говорио 
о народноослободилачким одборима, као о органима привремене власти, које 
треба да сачињавају претставници свих народних странака, а преко којих ће се 
најуспешније остварити наше најјаче оружје у борби против фашизма: јединство 
читавог народа, јединство свих родољубивих снага. Свој говор је завршио кличући 
Комунистичкој партији, братском Совјетском савезу, Црвеној армији, савезу СССР, 
Америке и Енглеске, другу Стаљину, јединству српског народа у борби против 
фашизма. Ове узвике народ је прихватио с огромним одушевљењем.

И поново се заталасала ова жива река изнад које су биле исписане жеље, 
расположење и захтеви ових људи решених да истрају у светој ослободилачкој 
борби. Узвици: “Све за фронт!”, “Живело борбено јединство српског народа!” и 
остали мешали су се са “Хеј Словени”, “Ланци нам се кују клети”...Са заставама, 
песмом и усклицима, прошла је поворка кроз читав град.
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На пијаци у центру града поворка се зауставила. Између укрштених застава 
један друг партизан говорио је о значају данашњег дана и о решености партизана 
да ову свету Народноослободилачку борбу воде до коначне победе.

Манифстације су се претвориле у народно весеље. хармоника је засвирала и 
коло се развило преко читавог трга.

(“Борба”, бр. 16, Ужице, 20. новембар 1941). 
 

БР. 362, ИЗВЕШТАЈ ОКУПАЦИОНЕ ШТАМПЕ О ВЛАДАВИНИ ЧЕТНИКА И 
ПАРТИЗАНА У ЧАЧКУ, 14. ДЕЦЕМБАР 1941.

Из ослобођеног Чачка и околине.
“Партизанска страховлада и њени злочини-Четници Драже Михаиловића-Међу

ослобођеним народом

Чачак - Хитам да читаоцима “Наше борбе” јавим прве утиске после 
разбијања и уништавања “партизанских” банди у овом крају. Писаћу “с брда с дола” 
на брзину-сутра јуримо испред да разбијемо и похватамо остатке “партизана” који 
су нам умакли-али, ипак, надам се, да ћу вам дати бар малу слику 0д свега оног ко 
су, и шта су били “партизани”, шта су радили и како нам се сад народ у овом крају 
осећа. Да се изнесу сва зверства и неваљалства “партизана” потребно је много 
писати и сачекати времена да се то све открије и сакупи.

“Партизански” олош

Као углавном и другде, и овде су “партизани” регрутовани од познатих 
домаћих нерадника, коцкара, ординираних кортеша и ђилкоша бивших партија 
и корумптивних режима, од робијаша, бескућника и белосветских скитница и 
агената. Разуме се да је ово изабрано друштво и овде било зачињено лепом китом 
цигана и робијаша. Интелектуално вођство држали су јевреји, студенти, жалосни 
учитељи, неваљали декласирани чиновници, међу којима има и виших,-и други.

Терор, пљачка, убиства

Одмах с почетка акције “партизани” су се служили терором и уценом као 
најомиљенијим срествима да дођу до циља, од оружја, хране, одеће, друге робе, 
јатаковања и осталога. Како су бивали јачи, терор је растао. Сељаци су били на силу, 
под претњом смртне казне, одвођени у “партизанске” одреде. Негде су успевали 
и лажним вестима, заваравањем и обмањивањем света који је био откинут од 
свих вести о стварним догађајима у земљи и на страни. Као и другде, и овде су 
одржавани митинзи на којим су се народу саопштавале лажне вести о ситуацији. 
Под претњом смртне казне, сељаци су морали да прекопавају друмове, да руше 
мостове, да изваљују железничке шине, да кидају телефонске и телеграфске везе 
и друго. Да би онемогућили сваки отпор против оваквих злочина, “партизани” 
су на неколико јавних места убили десетину угледних домаћина. Убијали су их на 
најзверскији начин. Неколико њих жива би закопали до паса у земљу, а онда су им 
ножевима кидали уши, нос, језик, руке и тако их до најстрашније смрти мрцварили. 
Десетина других сељака везаних руку морали су посматрати ове језиве сцене.

Шта су све “партизани” пљачкали

По штабовима и седиштима “партизана” нашли смо целе лагере разне 
опљачкане и украдене робе. Од животних намирница нашли смо: веће количине 
пасуља, брашна, шећера, соли; затим гаса, дивана, ћебади, душека, јоргана, женског 
финог веша, женских чарапа, сапуна, пудера, писаћих машина, шапирографа, 
ђонова, кожних дебелих кајиша, штофа, порхета, других разних тканина, итд. итд. 
Међу осталим, пронађени су и разни предмети украдени из цркава и манастира. 
Оружја разноврсног и муниције такође је много ухваћено, а на једном месту и две 
совјетске заставе са петокраком звездом.

Почаст овчарским манастирима

Овчарски манастири су такође опљачкани и у њима су налазили склоништа 
“партизани” и на разне начине их опоганили. У једном манастиру нађен је људски 
измет. Поред тога једна исписана хартија на којој стоји: “Ово вама калуђерима 
остављамо да задовољите ваш бирократски дух” калуђери су утекли из манастира и 
придружили се четницима “јаворцима”. Еванђеље манастира Св. Тројица поцепано 
је и употребљено као клозет папир. Сељаци нам тврде да се по манастирима вршило 
и блудничење “партизана”. Не зна се још ништа шта је са неколико свештеника и 
калуђера.

Четници Драже Михаиловића

И пре него што смо ми дошли у овај крај, велики део четника Драже 
Михаиловића напустио је своје безумно вођство и ушао у борбу са “партизанима”, 
којима су доста јада задали. А од како смо ми дошли предају се и други четници, 
придружују се нама или иду кућама. Сви они сад осуђују Дражу Михаиловића. 
Многи окривљују нарочито Драгишу Васића и кажу да је већи број официра 
у њиховом штабу у ствари комунистички оријентисан. Ови четници сад су 
немилосрднији у нападима на “партизане” од нас, пошто су имали више времена и 
прилике да виде и осете “партизанске” бандите на послу.

“Партизанско” оргијање

У самом Чачку “партизани” су изводили стално оргије. Њима се одмах 
придружио познати женски олош који је са “партизанима” живео и служио им 
као потказивач, денунцијант. У учитељском дому обично је био слет оргијања 
и другог неморала, па је ту више пута долазило и до свађе и туче међу самим 
“партизанима” због жена. Један “партизан” у садистичком бесу убио је неку 
београдску студенткињу за чије име нисам досад успео да сазнам.

Ослобођење

Народ је дочекао немачке трупе и наше одреде као праве ослободиоце. Многу 
смо сузу радосну видели, сељаци су нас даривали и китили, љубили и њиховој 
радости није било краја. Они су спасени најгорег пакла и зверства каква никад 
замишљали нису...-”Сви ћемо радити, сви ћемо да слушамо шта нам год кажете, 
само нам дајте сад честиту управу...”Од многих смо чули ове и сличне речи или: 
“само вас преклињемо да нас одсад више никад не напустите. Останите са нама...”
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Сељаци су за најоштрије кажњавање бандита и сами одмах одају и проказују 
чим за неког сазнају да се увукао у њихову средину. Сељаци су се одмах јавили да 
помогну војсци да се поправе друмови и све што је порушено и искидано. Пијаце 
су такође већ оживеле и возови крећу. Утисак је најбољи. Сад зависи највише од 
власти. Буду ли оне на свом месту, више никада “партизани” неће моћи да се појаве 
у овим крајевима. Народ се цео сјединио као једно биће против “партизана”-
комуниста свестан је њихове злочиначке сатанске игре.

 Приликом олобађања овог краја, добрим делом захваљујући и свести самог 
народа, није било невиних жртава. Сем тога, како су чули да долазимо, “партизани” 
су бежали у паничном бегсту, све су напуштали, само да би главу како спасли. По 
нашем доласку, народ је цео био уз нас одушевљен, пресрећан.
 П.Б.

Савезништво “партизана” и четника у Чачку

Један пријатељ који је проживео партизанску власт у Чачку прича нам 
следеће: “У Чачак су заједно ушли “партизани” и четници. То је било 1. октобра. 
Чачанске улице биле су преплављене четничким шубарама и петокракама звездама. 
Сви су се журили да са униформама, пушкама, бомбама и реденицима прикажу као 
“народни ослободиоци”. Кафане су се отвориле и алкохол је почео да даје одушке.

Изненада се појавио један авион који је извиђао над Чачком. Мало затим 
појавила су се друга три, која су почела да бомбардују. Настао је хаос и ужас. Све 
је бежало из града у врбаке и ливаде. Аероплани су отишли. Настало је кратко 
затишје. Неки су се вратили у варош, али после извесног времена појавише се 
опет три авиона. Свет заплашен, забринут, људи са пушкама шенлуче. Одлазе 
авиони. Подне је прошло. Примиче се вече. Неки се враћају у град, неки остају из 
страха да спавају на пољу. У вароши јадна слика рушевина, покиданих жица, цреп, 
стакло и крв по улицама. Колико је било жртава, тешко је знати у тој гужви. Пред 
општинском зградом гомила измешаног света с пушкама и без пушака. У општини 
команданти. Оружане патроле иду по вароши и приводе у апс поједине људе. 
Апсане пуне. Осветљења нема. Ноћ. Са зебњом идемо да спавамо, док у општини 
остају команданти.

 Сутра дан слика на улицама иста. Види се само доста кола која преносе 
робу у села заплашеног света. Излози, бандере и зидови се шарене од разних боја 
плаката. Општински добош лупа сваких пола сата и саопштава разна “наређења” 
грађанству.

Две команде и две пљачке

Образоване су две команде места: четничка и “партизанска”, постоје два 
команданта, два штаба. Не може се приступити никаквој егзекуцији без саглашења 
два команданта. Један град а два господара! Народ дотле кукао да му је и један до 
сада би тежак.

Образован је преки суд. Суд су сачињавали подједнако претставници 
четника и “партизана”. Он је посејао свој црни рад одмах. Анонимне доставе, 
личне освете почеле су да цветају. Апсане пуне. Поступак кратак и тајан. Састав 
суда у погледу личности јавности непознат, а егзекуције се врше ноћу. Прича се да 
стрељања врши неки дечко од 14 година. Из апсана неко дође кући, а неког нема. 

Где је? Ко зна! Можда је пуштен па некуд отишао, а можда је заглавио “јаругу”. Реч 
“петоколонаш” постала општа и врло широка.

Приступљено је потписивању и одношењу свега што служи-одећи, обући, 
исхрани. Претреси по магацинима. Реквизиција и давање признаница. Све се 
узима за војску. Некуд се носи. Ко то контролише?

Прикупља се и “добровољни” прилог. Даје се увек два пута: четницима и 
“партизанима”. Пази се да се да на свакој страни подједнако да, да се не замери 
команди под претњом преког суда. Потказивање да се неко није пријавио никоме. 
Команде се такмиче која ће да има више обвезника, прилога, одузете робе, 
заплењених пушака, материјала затеченог у вагонима железничке станице, разним 
магацинима, заосталих аутомобила. Свађе. Објашњења. Претње. Сваког дана 
мирење и изглађивање несугласица. Личи све на луду политичку борбу на три дана 
пред бившим изборима.

Затим Чачани доживљавају једног ведрог сунчаног дана бомбардовање од 
стране 9 авиона, које је трајало 40 минута. Опет жртве и рушења. Бежање у села. 
Варош пуста. Само се виде оружани одреди и они који немају куд да се иселе.

Несређеност, вечита опасност, рушење и развлачење имовине, две власти 
које се једва трпе. “Ослобођење” се претвара у огорчену борбу за власт. У радњама 
нема шта да се купи, а на пијацу сељак не долази. Живот и привреда замрли.

Сукоб “партизана” и четника

Тако се живело скоро месец дана. Једне ноћи настао је оружани сукоб између 
“партизана” и четника. Грађански рат плануо је од Ужица до Чачка. Четнички и 
“партизаснки” одреди бачени су у међусобну борбу. Ова борба траје више дана и 
завршава се победом “партизана”. Четнике разоружавају и заробљавају. Четници 
се растурају по брдима, губе везу и већина одлази кућама, а један мањи број се 
повлачи на Равну Гору, коју “партизани” опкољавају. Болнице пуне рањеника. 
Од Ужица до Чачка и Г. Милановца пуно мртвих “партизана” и четника леже по 
пољима, шумарцима и њивама.

У целом крају се оснива “партизанска” власт. У Чачку нове наредбе, 
хапшења, суђења, стрељања, реквизиције, прикупљање новца. Опет бомбардовање 
из авиона. Политички зборови и концерти и по две три пратње изгинулих сваког 
дана. Варош пуста, срушена, празних дућана и пијаца.

Зверства и мучења

Зверства и мучења вршена су на разним местима, па и у затвору. То је 
чињено обично ноћу. У затвору је стално било око 50 особа, међу којима и женских. 
Бандити су вршили саслушања, пребијајући невине жртве жилама, тољагама, 
кундацима и шакама. Ноћу су били убијани невини људи. Лежеви жртава бацани 
су обично у клозете. Страшно је било слушати јаук и врисак мучених жртава. 
Убијена, међу осталим, и једна жена коју су “партизани” осудили на смрт ради 
тога што је прала рубље немачким војницима. Пре убиства ова је жена полудела од 
страха и мучења. С њом је, по свој прилици, убијен и муж. У сваком случају он је 
нестао и после погибије његове несрећне жене, више га нису видели.
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Како се спасавало вођство бандита

Вођство бандита крије од јавности своја имена. Оно је прикривало и своја 
лица пред светом. У борбама никад нису први они који преводе “партизане”, него 
стално стоје у позадини. У прве редове они шаљу обични незначајни пљачкашки 
олош или заведене и залуђене присталице. 

Карактеристичан је овај случај. Једног дана кад су аероплани дошли над 
Чачак-било их је више-наједном су дотрчали у затвор међу ухапшене сви вођи 
“партизана”. Несрећни људи који су били већ дуж време у хапсу, нису знали шта то 
значи. “Партизански” вођи остали су у затвору два сата после одласка аероплана. 
Исти се случај поновио и други и трећи пут, увек кад су стизали аеропални 
над Чачак. После смо сви знали шта то значи. Вођство “партизана” како је чуло 
тутњаву аероплана претпостављало је да би могли брзо после њих наићи и трупе 
у град. Стога су вођи бандита бежали у затвор и помешали се са ухапшеним како 
би, иза евентуалног уласка трупа у град, могли да се претставе као “мученици” 
“партизанског” терора и да у првом моменту спасе главу. Доцније, они би се већ 
некако снашли. За исте и сличне случајеве чули смо и у Мачви, и у Краљеву и 
у другим местима, што значи да је то метод и пропис “партизана”: у опасности 
спасти своју главу, а други, невини, нека иду у “јаругу”, како они кажу. Они иду и 
даље: систематски покушавају да на друге баце кривицу и невине денунцирају да 
они место њих буду кажњени за “партизанске” злочине...

Народ долази свести

Народ и мирни грађани запрепрашћени од братоубилачког рата, 
осиромашени од бомбардовања, запаљивања кућа и разних контрибуција и 
реквизиција, ојађени због рањених и погинулих, застрашени од будуће опасности 
бомбардовања, казнених експедиција и међусобних борби око власти, све више 
долази до сазнања да је заведен на пут, који се завршава безданом општом 
пропашћу, а што све има још да зачини зима и глад која се приближава. Свет 
занемео и са зебњом гледа. Само бучна омладина без искуства и запаљених глава 
води прву реч. Очеви, мајке, и старији морају да ћуте и да кукају у себи, никако 
на глас, јер су издате наредбе да се не смеју критиковати ове власти под претњом 
преког суда. У Чачку пуно нових људи. Ко зна од куда су подолазили и ко су? У 
Ужицу је централа, у њој је главно вођство, које ужички и чачански крај не познаје, 
јер се крију иза лажних имена. Главни вођа је неки “Тито”. Име, презиме, одакле је 
то ни “партизански” редови не знају, а камо ли да зна јадан народ. Шта они хоће? 
Зашто се боре? То само ти анонимни знају. Али народ долази до сазнања да се бију 
и проливају народну крв и да растурају народну имовину ради самих себе и за 
своју власт, а не за народно добро ни за народне интересе.

Народни хоризонт се још више замрачио и народ осећа да је од њих 
напуштен. Народ је сазнао и то да ће у случају казнених експедиција све анонимне 
вође побећи и напустити га, а да ће он да страда као кривац целе побуне. Жене, 
мајке и деца скрушено и резигнирано чекају своју пропаст.

 М.В.
(“Наша борба”, бр. 15, Београд, 14. децембар 1941). 

БР. 363, ОКУПАЦИОНА ШТАМПА КРИТИКУЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОРАЗУМЕ 
И ВЛАСТ ПРВАКА НЕКАДАШЊИХ ОПОЗИЦИОНИХ СТРАНАКА, КАО И 

ПАРТИЗАНА И ЧЕТНИКА У ЧАЧКУ, 21. ДЕЦЕМБАР 1941.

ЗА ТРАГОВИМА КОМУНИСТИЧКИХ БАНДИТА
[одломак везан за Чачак]

Чачански Жика и Ђока и београдски Мика и Јоца

У једном бандитском извештају, обнародованом у Ужицу, спомињу се имена 
говорника са једног “партизанског” збора одржаног у Чачку 18. новембра. У том се 
извештају дословно каже:

“На збору су говорили: Милош Поповић, учитељ у пензији, члан радикалне 
странке, који укратко излаже значај овог збора; после његовог говора, изабрано 
је председништво збора, у које улазе претставници радикалне, демократске, 
земљорадничке и комунистичке партије. Претставник народне радикалне странке 
г. Жика Вујичић трговац подвлачи потребу јединства “свих народних снага” у 
борби против домаћих издајица. Претставник демократске странке, г. Бојовић 
кафеџија, говорио је за слогу свију. У име земљорадничке странке говорио је г. 
Ђока Поповић, адвокат, и истакао је да се “земљорадници налазе у редовима 
партизана”. У име комунистичке партије говорио је Радослав Минић, “који је 
свој говор завршио кличући комунистичкој партији, братском совјетском савезу, 
црвеној армији и другу Стаљину”.

Дакле, ево их, где су се ујединили господин Жика трговац и господин 
Ђока адвокат, заједно прљава чаршија и покварена интелигенција. Држе говоре 
на комунистичком збору за који извештај каже да се клицало “другу Стаљину” 
и то говоре у име својих партија, да покажу несрећном, заведеном, и очајном 
народу да и он цео, без разлике на некадашње партијске подвојености, приступи у 
“јединствени фронт партизана”.

Док су тако говорили Жика и Ђока у Чачку, њихова браћа, рецимо у 
Београду, господин Мика и господин Јоца нису држали зборове и говоре на другој 
страни, да би позвали све националисте да се скупе у јединствени фронт око 
генерала Недића и његових сарадника. У Београду су Жика и Ђока однели победу 
или ће треседамнаест столица и чекали да виде да ли ће чачанске Жике и Ђоке 
однети победу или ће треснути као што су треснули.

Па зар није имао право г. Недић кад је жигосао прљаву чаршију и покварену 
интелигенцију, зар нема право “Наша борба” што из броја у број подвлачи да 
су главни јатаци и помагачи комунистичких банди у редовима овог одвратног, 
себичног, безобразног, наказног и несрпског буџака нашег народа! Та ће ПРАШУМА 
да плати своје злочине према српском народу. Нека већ данас знају добро, да 
најбољи и најневинији синови српски нису лили своју крв да би ти гадови могли и 
даље удобно да живе.

(“Наша борба”, бр. 16, Београд, 21. децембар 1941).
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БР. 364, ОКУПАЦИОНА ШТАМПА О РАЗЛОЗИМА ЗБОГ КОЈИХ СУ 
ПАРТИЗАНИ У ЧАЧКУ ОСВОЈИЛИ ВЛАСТ, КАО И О УБИСТВИМА КОЈЕ 

СУ ВРШИЛИ У ГРАДУ ПО ЊЕГОВОМ ОСЛОБАЂАЊУ, 18. ЈАНУАР 1942.

ПСИХОЛОГИЈА “ПАРТИЗАНСКЕ” ГОМИЛЕ. ЉУДИ БЕЗ ЗАНИМАЊА, 
КОЦКАРИ И ВАРАЛИЦЕ.

Сељаци више неће ни да чују за “партизане”

Чачак. Последњих неколико година, а нарочито од 1937 г. Чачак је био центар 
и жариште комунизма за Западну Србију. У овом историјском месту, које је доскора 
давало национално најчистије елементе, комунизам је ухватио великог маха. Све 
установе, као гимназија, Соколана, Градско поглаварство, Среско начелство, 
судови: окружни и срески бројали су 75% комуниста; радници свих врста, као 
и свих фабрика били су већином комунисти; велики број осталог грађанства 
био је такође комунизиран. Стуб готово свих друштава: хуманих и просветних 
сачињавали су опет комунисти. И тако су они успели да се за кратко време увуку 
свуда, и да својим радом униште све оно што је било добро и корисно.

У Гимназији

За Чачак је од необичне важности развој комунизма у гимназији. Читаве 
генерације биле су потпуно комунизиране. Читава одељења имала су само једнога 
или двојицу националних ученика. У разредима се је отворено говорило о доктрини 
комунизма и заступала су се његова начела. Сва удружења држали су комунисти. 
Већина наставничког колегијума заносио је се Марксом и Лењином. Онај мањи 
број наставника-националиста није имао куражи да им се отворено и мушки 
супростави-плашио се освете. Они су предузимали разноврсне против мере, али 
то је све био слабо и показивало се као неефикасно. Једини ученици који су јуначки 
устали против комуниста били су присталице Народног покрета “Збор”. Неколико 
десетина ових младића није се плашило да се сукоби са десет пута већим снагама. 
И догодило се је чудо! Ова група младих бораца успела је да комунисте потисне 
свуда у позадину: они су побеђивали у свима дискусијама, које су јавно вођене: они 
су били најбољи ученици; њихови литерални радови односили су увек награду и 
похвалу. Једном речју ова група претстављала је елиту чачанске гимназије.

Комунисти су, видећи полако да губе своје дотадашње позиције, почели да 
се служе сплеткама, интригама, лажима, па чак и физичким срествима, у борби 
против ове, за њих необично опасне националне скупине. Али ни овде нису имали 
среће: неуспех се ређао за неуспехом. Борба је била очајна. Рат ју је прекинуо. После 
рата борба се наставила, али у још већим размерама.

Језгро комуниста
 

Језгро комунизма у Чачку сачињавали су људи са друштвеног дна, људи без 
занимања, коцкари, варалице, једном речју олош. О идеологији комунизма они 
нису имали појма, као и већина интелектуалаца. Они су претстављали најбоље 
сретство за рушење свих позитивних духовних и материјалних тековина које су 
спречавале развој комунизма. Као што је у свим уличним демонстрацијама ова 
руља играла најважнију улогу, тако исто би она требала да одигра и пресудну улогу 

у комунистичкој револуцији. А шта може да створи једна гомила без љубави према 
људима, без вере у Бога, без тежње ка Истини и Правди? Само гомилу рушевина.

“Народно-ослободилачки” “партизански” покрет

После 22. јуна, после објаве рата СССР чачански комунисти почињу дизати 
главе. Пркосно су погледали сваког свог противника. Пева се интернационала, 
диже се песница, помиње се “друг” Стаљин, велича се Црвена армија. А кад су 
настала хапшења и прогони комуниста, комунисти беже у шуме и стварају своје 
“партизанске” одреде, који су се доцније сјединили у један велики одред “д-ра 
Драгише Мишовића”. И сада комунисти под именом “партизана” врше страховите 
злочине, пљачкају националне сељаке, руше мостове и железничке пруге, 
заустављају возове и пљачкају путнике. Убијају у Трнави једног учитеља и шумара, 
у Прељини једног жандарма, у Трепчи претседника општине и кандидати на 
листи “Збора”, на периферији вароши убијају једног трговца, исто тако Збораша, и 
покушавају напад на спровод са његовим посмртним остацима, затим са неколико 
револверских метака на љубићкој станици рањавају још једног присталицу већ 
поменутог покрета, а после неколио дана, у центру вароши, један комуниста убија 
среског подначелника. Поред још многих убистава они уцењују богатије сељаке, 
нарочито председнике општина. Ускоро ниједан национално исправни председник 
општине није био у својој општини: сви су добегли у варош. Истакнути национални 
радници и противници комунизма морали су да се крију, ноћу да мењају станове, 
па и саму варош да напуштају. Није било дана а да “партизани” у коме околном 
селу не изврше неко убиство или неки злочин. Страх од њих захватио је све часне 
и поштене сељаке, док се је олош веселио, јер се је без рада могло лепо живети. 
Сваког дана и сваке ноћи водиле су се борбе између “партизанских” одреда с једне 
стране и жандармеријских одреда с друге стране. У месецу септембру спреман је 
читав низ атентата на виђеније грађане и противнике комунизма. У списку лица, 
налазило се је 34 омладинца, већином чланова “Збора”. Али овај план није изведен. 
Неки истакнутији антикомунисти били су уцењени великим свотама.

Рад “партизанских” одреда на селу био је фаталан. Обмањивали су сељаке 
разним лажима и кљукали их вестима из Лондона и Москве. Себе су претстављали 
као војску народног спаса, која ће донети благостање, ред и мир народу српском. У 
име Краља и Српске заставе позивали су народ под оружје. Многи лаковерни дали 
су се обманути и прихватили су њихов позив, док је највећи део остао по страни.

“Ослобођење”

Као гладне хијене, које данима нису виделе никакве лешине, “партизанске” 
дивље хорде јуриле су по улицама, тражећи лепше куће које би опљачкали. Догађале 
су се интересантне сцене: разне ствари разношене су на све стране, читав кућни 
намештај одношен је. Догађало се је да су неке куће тако опљачкане да су у њима 
остали само какав сандук или поломљена столица. Све радње су опљачкане, тако 
да се у њима не може готово ништа купити.

Заједно са “партизанима” у Чачак су ушли четници. Ови други су узели 
сасвим друго држање. Већ првог дана се је видело да између “партизана” и четника 
неможе бити никад слоге. Нетрпељивост између четника и “партизана” била је 
очигледна: нигде, ни на каквом скупу, ни у каквој манифестацији они нису били 
заједно. Између њих владала је строга подвојеност. Одмах по уласку у варош и 
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четници и “партизани” позвали су грађанство да се упишу или у четнике или пак 
у “партизане”. Сваки грађанин се је могао слободно определити за једне или друге. 
Сви грађани морали су се уписати у једну или пак у другу групу: онај који се не 
упише држан је за петоколонаша, а према њима поступали су немилосрдно. Сви 
поштенији и часнији људи, као добри националисти уписивали су се у четнике, док 
је онај последњи олош отишао у “партизаснке” редове.

Овај пораз још више је огорчио “партизане” и на сваком кораку су заузимали 
непријатељски став према четницима. Тај њихов сукоб појачавао се је из дана у 
дан све више, нарочито због затварања и убијања грађана. Комунисти су још 
првог дана хтели да узврше покољ својих непријатеља, али су их четници у томе 
спречили. Али четници их ипак нису могли спречити да не убијају масу поштених 
људи и добрих националиста.

Ћелије среског затвора биле су пуне невиних људи. Ту је била већина 
чачанских трговаца, затим већи број радника, ученика, лекара, и људи свију 
занимања. Било је деце, било је и старих људи, било је и болесника, које су доводили 
од куће или из болнице и бацали их у ове хладне и влажне подруме. Ни један 
исправан националиста није се могао видети на варошким улицама: сви су били 
позатварани и сви су требали бити поубијани. Сви су они оптужни као издајници 
и петоколонаши а као доказ да су они заиста издајници и петоколонаши навођене 
су лажне и смешне оптужбе.

Према затвореницима поступано је животињски. Нису им давали ни воде ни 
хране, терали су их на тешке физичке радове, тукли су их, мучили, малтретирали. 
Ноћу су их изводили на саслушавање и из револвера пуцали им поред главе.

Ни према старијим ни према болесним нису имали сажаљења: и њих су 
страховито мучили. Многе су без икаквог саслушања изводили и у затворском 
дворишту стрељали. Сваке ноћи су десетине и десетине стрељали. Лешеве су ноћу 
колима терали на гробље или су их у каквој рупи затрпавали.

Када су родитељи или рођаци питали за некога, који је стрељан, “партизани” 
су са иронијом и осмехом одговарали: “Отишао је на Равну Гору”.

Првога новембра, месец дана после “ослобођења”, дошло је оружаног сукоба 
између четника и “партизана”. “Партизани” будући боље наоружани, успели су да 
потисну четнике из вароши и тако постају потпуни господари. Сада су могли да 
раде што год су хтели и нико им није могао сметати.

Страховита пометња владала је у вароши. Паничан страх је захватио све 
што је било часно и поштено. Убити човека била је најлакша ствар и за то се није 
морало одговарати.

Живео Збор! Живео Љотић!

Првога дана партизани су ухватили једног истакнутог националисту и 
великог противника комунизма, Љубишу Карића, иначе по занимању свршеног 
матуранта. Као ђак имао је са њима безброј сукоба. Комунисти су гледали да му се 
освете. Жеља им се једино тада испунила. Одмах се је могло претпоставити шта га 
чека-стрељање. Многи његови пријатељи покушали су да се заузму за њега. Његов 
отац је преклињао да му сина не убију. Давао је све своје богатство да му жељу 
испуне. Комунисти не само да му нису молбе испунили већ су га тако немилосрдно 
тукли да се је чак једно време сумњало у његово оздрављење.

Љубишу су извели пред преки суд, који му је већ унапред одредио своју 
пресуду. После дужег саслушавања он је осуђен на смрт. Једне ноћи доведен је 

заједно са двојицом виђенијих грађана на обалу Мораве где је требао бити стрељан. 
Био је горд и поносан, није хтео никога молити за милост. Знао је да умире за 
праведну ствар, невин и чист. Кад је видео пред собом уперене пушчане цеви, које 
ће му кроз коју секунду одузети живот он је желео још једном својим убицама да 
покаже колико је огромна и величанствена идеја за коју се бори и због које сад и 
живот губи. Ни страх од смрти ни жеђ за животом, ни жалост због растанка са 
светом нису му убили веру у коначну победу идеје за коју је свој живот жртвовао. 
Ни сада, када се налази пред својом раком, кад га само неколико секунди дели од 
смрти, он не заборавља своје идеале. Снажан глас проломио се кроз ноћну тишину: 
“Ако убијете мене, ви не убијате Збор! Живео Љотић!” Пушчани плотун, а затим 
појединачни пушчани пуцњи прекинуше га. Гробна тишина покри његово мртво 
тело...

“Чаша жучи није још препуњена”

Комунисти нису презали ни од каквих средстава. Њихово животињско 
поступање прелазило је све границе. Свако ко је ма и једну реч казао против 
комуниста морао је бити у уништен, “јер је то бољшевичка револуција”, како је 
узвикнуо једном приликом комунистички првак Миленко Никшић из Чачка. И у 
том бесу бољшевичке револуције нису штедели ничију крв. У својим делима нису 
вођени никаквим моралним законом. Једини закон кога су се они заиста држали 
био је закон бољшевичке револуције: уништити свакога ко се противи новоме 
поретку. 

Тих дана лежао је у болници Милисав Ђуракић, радник из Љубића. Са 
неколико револверских метака рањен је од комуниста на љубићкој станици. Ни 
према њему комунисти нису имали милости: из болнице су га пренели у мемљиве 
апсанске подруме. Цела његова десна нога била је у гипсу, а вискока температура и 
грозница нису га никако остављале. Али он је био поносан и горд. Често се је молио 
Богу и те су му молитве давале чудну снагу и енергију. Једном приликом једна жена, 
која га је и раније познавала, а која је била заједно са њим, рече: “Милисаве, зашто 
тебе болесног затворише?”

“Чаша жучи још није пуна. Господ хоће да је препуни”, одговори он. Једне 
ноћи стрељан је у апсанском затвору.

Живе су закопавали

Поштени и национални грађани као да не верују да је оно што су преживели 
јава. Њихова зверства и њихови злочини превазилазили су границе људског. 
Њихова мучења могу се једино мерити са инквизиторским мучењима средњег 
века.

Првог дана затворили су богатог трговца Бранка Лазовића. Оптужили су га 
да је извештавао Немце о кретању партизанских чета. Тукли су га и мучили. Али 
његов крај био је страшан. Прво су га ранили са неколико револверских метака у 
доњем делу тела, па су га затим живог закопали. Само му је још глава вирила из 
земље. Он је преклињао да га однесу кући, да бар с миром умре и да ће им за то 
дати цело своје имање. Они су му пљували у лице и исмејавали га, говорећи: “Ми 
ћемо га узети сами!”

Издахнуо је после неколико часова.
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Обезглављени лешеви

Још никако не може да се установи број поубијаних од стране партизана. 
Лешеви непознатих људи су ноћу, под заштитом мрака, затрпавани по јаругама, 
бацани су у клозете. Многи, за које се је мислило да су побегли ван Чачка, поубијани 
су.

Једног дана у једном подруму нађено је неколико обезглављених лешева. 
По њима су се видели трагови чекића и будака. То је била страшна слика, коју не 
бисмо могли срести ни међу дивљацима.

Писмо Дражи Михаиловићу

Крајем месеца октобра затворен је један четник, неки Јокић. Затворен је зато 
што је рекао једном партизану, да, ако носи петокраку звезду, није Бог. Овај га је 
тужио и Јокић је затворен.

Из затвора је писао писмо у коме између осталог пише:
“Чачак је постао разбојиште. Никакви закони не вреде. Убити човека је 

најлакша ствар. Стотине невиних страдају. Станови се пљачкају, радње обијају. 
Ускоро у вароши неће бити поштеног Србина”.

“А ко је за то крив? Ви, господине пуковниче! Ви сте постали савезник 
комуниста, против воље својих људи. Вашим људима, међу које се и ја убрајам, 
не може се ништа рђаво приписати, али Ви сте кривац! Најнационалнији део 
становништва, како сеоског тако и грађанског, Ви сте успели да заведете и да их 
заслепите лажима Лондона и Москве. Хиљаде жртава у Краљеву су ваше дело. А 
ако српски народ пропадне, Ви ћете бити кривац!”

Ово писмо, послато преко једног четника, дошло је у руке Бати Јанковићу, 
члану преког суда. Бата Јанковић је дошао у затвор и почео да испитује Јокића. На 
питање као је смео да овако да пише Јокић је одговорио: “Ја не могу да кажем за 
овај зид да је црн, кад знам да је бео.”

Једне ноћи између првога и другога новембра овај смели четник стрељан је 
у апсаном дворишту.

Једном било-више се не повратило

Са грозом се Чачани сећају партизанске владавине. Они не могу никако 
заборавити зверства и многобројне злочине које су партизани починили. Готово 
нема породице која на својим леђима није осетила овај експеримент стварања 
Совјетске Републике. Комунизам је у Чачанима, а нарочито у сељацима добио 
опасне противнике. Данас се сељаци сами организују у борби против комуниста и 
партизана. Свкодневно у Чачак дотерују дотерују десетине и десетине ухваћених 
партизана. Ни један сељак неће ни да чује за партизане. О некаквој помоћи њиховој 
партизанима не може нити ни речи. Докле год буде живих сведока комунистичке 
владавине комунизам неће имати присталица. И кад би комунисти у целом свету 
имали већину заиста га не би имали у овоме крају, иако је овај крај раније дао 
највећи део комуниста.

 Милутин А. Пропадовић
 
(“Наша борба”, бр. 20, Београд, 18. јануар 1942).

РЕЧ ЗАХВАЛНОСТИ

Посебну захвалност аутори ове 
публикације упућују председнику Општине 
Чачак, господину Велимиру Станојевићу, који је 
имао велико разумевање да својим ауторитетом 
помогне објављивање ове књиге докумената, 
који расветљавају историјске догађаје који су 
оптерећивали јавност Чачка више од пола века.

Такође велику захвалност дугујемо и 
нашим установама, које су стале иза нашег 
пројекта, који нема комерцијалну намену, већ 
је превасходно намењен одбрани струке од 
наметљивог, агресивног и вулгарног напада 
публицистике која је у служби идеологије и 
политике.

Захваљујемо се и читавој демократској 
јавности Чачка на подршци и бројним 
документима који се достављају нашим 
установама ради научног проучавања и 
расветљавања прошлости.
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КОМАНДАНТУ НАРОДНО ОСЛОБОДИЛАЧКОГ 
ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА ‘’Д-Р ДРАГИША 

МИШОВИЋ’’

Чачак

 Ми смо сви поданици Краљевине Југославије 
и Краља Петра II. У нашој држави може да постоји 
само једна војска окупљена око оних делова војске, 
који се нису предали окупатору [...] Сви сте свесни 
дате заклетве. [...] Верујем да ће велики број браће 
која се налазе сада у Чачку положити оружје а да 
неће ни метка опалити као што је до сада био велики 
број случајева. С тога одговорност за братоубилачка 
непријатељства пашће на она лица која хоће да подвоје 
људе и да створе нову војску која није призната нашим 
законима.
 Поново скрећемо пажњу на расположење 
народа у свима овим крајевима куда смо пошли и да 
је народ једино наклоњен редовној Југословенској 
војсци која нема никакву политичку позадину и 
тенденцију. 
 Према свему изнетом једини начин да се 
обуставе непријатељства је да примите у потпуности 
постављене услове који су у интересу нашег народа, 
а њихово непримање је свесно гурање народа 
у братоубилачки рат. То јасно показује на кога 
пада одговорност и проклетство за продужење 
непријатељства. [...]

 Командант,
 мајор,

 Ђурић, ср.


