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РИБОЛОВ И ЛОВ КАО РАБОТЕ
ЗАВИСНОГ СТАНОВНИШТВА
(ПРЕМА МАНАСТИРСКИМ ПОВЕЉАМА)

АПСТРАКТ: Ра� је замишљен као �риказ риболова и лова као рабо�â зависно� с�ановниш�ва �рема
вла�арима и феу�алним �ос�о�арима у ср�ским земљама сре�ње� века. У фокусу ће би�и �о�аци из
манас�ирских �овеља у којима су са�ржане конкре�не о�ре�бе у вези са обављањем �омену�их
�ела�нос�и. Између ос�ало�, анализирана су и о�исана мес�а ��е су �а о��ерећења извршавана
(риболовиш�а и ловиш�а), а која су �акође била �ре�ме� �аривања, о чему су сачувана јасна �исана
све�очанс�ва. На�окон, биће �овора о ка�е�оријама зависно� с�ановниш�ва која су имала највише
у�ела у вршењу �омену�их рабо�а – о рибарима, �сарима, соколарима и меро�сима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: риболов, лов, рабо�е, зависно с�ановниш�во, ме�охије, манас�ирске �овеље, риболовиш�а, ловиш�а, рибари, �сари, соколари, меро�си

Увод
Средњовековним писцима није било
у маниру да се баве ,,приземним“ темама,
односно животом и радом зависног становништва. Извори српске провенијенције
ћуте, готово су неми по овом питању. Зато је
данас изузетно тешко, практично немогуће,
реконструисати целокупну слику о радним
обавезама зависног становништва познатим
из српских средњовековних писаних извора
као ,,рабо�е велике и мале“.1
Да истраживање буде још теже, у сачуваним изворима који говоре о работама, а то
су готово увек манастирске исправе, подаци
су веома штури. Прецизније, радни намети
су само побројани, без ближих појашњења.
Дакле, на основу пар података похрањених
међу листовима пергамента или папира мора
[1] О значењу термина ,,рабо�е велике и мале“ детаљније
погледати: Милош Благојевић, ,,Работе велике и мале“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње� века, приредили Сима Ћирковић и Раде
Михаљчић, (Београд: Knowledge, 1999), 609.

се извући закључак на који су начин ове обавезе извршаване. Ипак, у кратким цртама
могуће је докучити како су ова оптерећења
обављана, ко их је извршавао, колико дуго,
у чију корист итд. Све изречено биће главна
тема у даљем делу текста.

Риболов

У исхрани људи риба је од памтивека
имала важно место. У српским земљама
средњег века ловљена је како морска (махом
у Приморју), тако речна и језерска у унутрашњости.2 Нарочито велики улови били
су на Дунаву, као и на језерима Плавском,
Скадарском, Охридском, Преспанском.3 Ипак,
[2] Константин Јиречек, Ис�орија Срба I (Београд: Слово љубве,
1978), 282; Момчило Спремић, ,,Јело и пиће“, у: Прива�ни живо�
у ср�ским земљама сре�ње� века, приредиле Смиља Марјановић-Душанић и Даница Поповић, (Београд: Clio, 2004), 122.
[3] Константин Јиречек, Ис�орија Срба I, 282.
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у даљем тексту неће бити речи о томе које су
то све врсте рибе ловљене у рекама, језерима
и морима у средњем веку.4
Риболовом су се углавном бавили људи
којима је то било основно занимање, а највише
професионалних рибара било је у Дубровнику.5 Поред њих, ову делатност је обављало и
зависно становништво, ловећи рибу како за
рачун владара и феудалних господара, тако
и за личне потребе. Већина имања имала је
подложнике који су ловили рибу. То је био
случај на световним властелинствима и на
манастирским метохијама. Неретко, поменути
су ишли и у криволов. Због тога су владари
манастирским исправама предвиђали строге
казне за оне који су без дозволе игумана
ишли у риболов.6 Узгред, на мору је риболов
обављан помоћу барки и мрежа, док је на
унутрашњим водама (реке и језера) вршен
чамцима и мрежама. Коришћени су и кошеви,
а такође и преграде.7
Велики потрошачи рибе били су дворови,
како владарски, тако и властеоски. Владари
и властела су уживали у риби и она је радо
виђана на њиховим трпезама.8 Поседовали су
рибњаке у којима је ловљена риба. Потврда
изречене тврдње налази се у повељи краља
Стефана Уроша II Милутина издатој Грачаници 1321. године. Поменутим документом
краљ је манастиру даривао своје рибњаке
[4] Јосиф Панчић је у XIX веку описао које су све врсте рибе
обитавале у рекама и језерима Србије тога доба, па нема места
сумњи да је то био случај и у средњем веку. Јосиф Панчић,
,,Рибе у Србији (Pisces Serbiae)“, Гласник ДСС 12 (1862): 500-667.
Посредно сведочанство о неким врстама рибе у средњем веку
може се пронаћи на зидовима манастира. Наиме, средњовековни зограф композиције Страшног суда из Грачанице оставио је значајну представу рибљег света у тадашњим водама.
Део поменуте композиције, уз пропратне напомене, видети
у: Милош Благојевић, Србија у �оба Немањића (Београд: Вајат,
1989), 122.
[5] Синиша Мишић, ,,Риболов“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње�
века, 619-620.

[6] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века (Београд: Српска краљевска академија, 1912), 617.
Дакако, о овом питању ће подробније бити речи нешто касније

[7] Синиша Мишић, Хумска земља у сре�њем веку (Београд:
DBR International Publishing, 1996), 234; Исти, ,,Риболов“, у:
Лексикон ср�ско� сре�ње� века, 619-620.
[8] Момчило Спремић, ,,Јело и пиће“, 123.

од извора Родимскога (Неродимка) до ушћа
у Ситницу и одредио да сви зависни људи
лове рибу за празнике, а у корист феудалног
господара, дакле манастира.9 Пре него што је
поклонио ове рибњаке, вероватно су из њега
снабдевани његови дворови Неродимља,
Штимље, Сврчин и Пауни.10
Илустрације ради, биће наведен један
податак из времена краља Стефана Уроша II
Милутина о употреби рибе на двору. Наиме,
када је 1299. године стигло византијско
посланство због преговора око удаје принцезе Симониде (кћерке цара Андроника II
Палеолога) за српског владара, предвођено
Теодором Метохитом, краљ је своје госте
издашно гостио разним ђаконијама, укључујући и рибу. О томе је и сам Теодор Метохит оставио сведочанство: ,,А (краљ Трибала)
нам шаље још и свеже и сушено воће и најбоље
њихове колаче као и кома�е �ри�о�овљених
риба, уловљених не�авно у ов�ашњим рекама
или у оним у�аљеним, свежих или усољених,
о� оних великих и масних �унавских, ш�о нам
о�ав�е ре�ко с�ижу и које се ка�ка�а �раже
али се не за�есе баш сву�а и свакамо. Овако је,
�акле, било �а�а а и са�а је, �а се на овоме не
за�ржавам без �о�ребе.“ 11Из овог казивања
могу се извући три важна закључка: да су у
исхрани средњовековни људи користили
свежу и усољену рибу; да је при краљевском
двору било рибара који су у сваком тренутку
могли уловити свежу рибу; да је дунавска риба
била изузетно цењена у средњем веку, чак и
у Цариграду, али да није увек била доступна.
У сваком случају, да би владарска трпеза
била константно опскрбљена свежом рибом,
при дворовима је морало бити рибара. О томе
[9] ,,И �а кралевс�во ми цркви је�иску�ии ли�љанскои рибнике
все, о� изво�а ро�имска�о �ори како у�ече у Си�ницу, вси риболови �разнику и јему ш�о је �оси�.“ (Стојан Новаковић, Законски
с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века, 634)
[10] Детаљније о поменутим дворовима видети: Сима Ћирковић, ,,Владарски двори око језера на Косову“, ЗЛУ МС 20 (1984):
67-83; Исти, ,,Двор“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње� века, 139-142.

[11] Визан�ијски извори за ис�орију наро�а Ју�ославије VI,
уредници Фрањо Баришић и Божидар Ферјанчић, (Београд:
Византолошки институт САНУ, 1986), 114
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посредно сведочи цитирани исказ византијског посланика Теодора Метохита. Он децидирано тврди да је било рибе која је недавно
уловљена у ,,...ов�ашњим рекама...“.12 Због тога
што је реч о кварљивој роби, на цени је била
она свеже уловљена.13 Без стално ангажованих рибара то никако не би било могуће. Нема
сумње да је било рибара који су у оближњим
рекама, језерима или вештачким рибњацима
ловили за потребе двора. Надасве, за њих је
то била редовна работа коју су извршавали
током целе године, нарочито ако је при двору
било вештачких рибњака, што је, по свему
судећи, често био случај.
Попут владарских резиденција, и у манастирима је било сталне потребе за рибом.
Монасима је она била од велике важности
због забране употребе животињског меса
у исхрани.14 Из тог разлога су придавали
велику пажњу рибњацима и риболову.15
Строга манастирска правила била су јасна
по питању поста, па је риба монасима била
допуштена само у неким данима.16 Даривање
риболовишта и људи који су били дужни да
за манастирске потребе лове рибу био је чест
поклон српских владара и властеле и своје
место је нашло у многим повељама. Такође,
рибарење на манастирским риболовиштима
била је редовна работа.
Већ су први Немањићи својим задужбинама поклањали рибаре и риболовишта. Тако
је оснивачком повељом за манастир Студеницу било прописано да за празник Успења
Богородице игуман пошаље људе у Зету и
на Дунав да доносе рибу, јер је тада владар
[12] Визан�ијски извори за ис�орију наро�а Ју�ославије VI, 114.

[13] Момчило Спремић, ,,Јело и пиће“, 123. Занимљив податак
сачуван је из доба када је Ђурађ Бранковић путовао у посету
Дубровнику. Наиме, град под Срђем је угледном госту обезбедио да уз главни брод на ком је био превожен плови и једна
мала лађа, намењена за риболов, како би увек била доступна
свеже уловљена риба. Исти, Дес�о� Ђурађ Бранковић и ње�ово
�оба (Београд: Српска књижевна задруга, 1994), 69.
[14] Синиша Мишић, Коришћење уну�рашњих во�а у ср�ским
земљама сре�ње� века (Београд: Утопија, 2007), 89.
[15] Исто.

[16] Момчило Спремић, ,,Јело и пиће“, 122.

вероватно био позиван у госте.17 Ако се узме
у обзир раздаљина између Зете и манастира
Студенице, може се претпоставити да је доношена усољена или сушена, јер би се свежа на
путу покварила. Што се тиче транспорта рибе
са Дунава, тај део је унет вероватно касније,
јер у време издавања Студеничке повеље
српска држава није излазила на Дунав.18
Краљ Стефан Владислав је манастиру
Свете Богородице на Бистрици 1242. године
издао повељу којом је, између осталог, поклонио мрест на реци Бистрици.19 Такође, донео је
одредбу да су меропси били у обавези да лове
рибу за празнике или када би у посету манастиру дошли краљ или архиепископ. Овде се
наилази на један битан и неуобичајен податак - меропси, најбројнија скупина зависног
становништва у средњовековним српским
земљама, морала је да се бави риболовом за
рачун феудалног господара, који се овде јавља
у лику манастира. Поврх свега, наведено је
да се поменутим угледницима риба ловила
у жељеним количинама.20 Овај проблем завређује да буде анализиран. Меропси су били
земљорадници, а не рибари, па се овај намет
спроводио само повремено, у важним моментима (за празнике), или када су у посету
манастиру долазили највиши достојанственици, попут краља и архиепископа, и када је
потреба за рибом била већа него иначе. Из
овога се извлачи посредан закључак да је
вештина рибарења била позната широком
слоју друштва, чак и земљорадницима. Овде
је реч о колективној одговорности меропаха
[17] ,,Из Зе�е риба �а �охо�и о ус�енију Бо�оро�ице.“ (Стојан
Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века,
569). На овом месту неће бити разматрано питање аутентичности оснивачке повеље за манастир Студеницу. О поменутом
проблему прочитати: Сима Ћирковић, ,,Студеничка повеља и
студеничко властелинство“, ЗФФБ 12-1 (1974): 311-319.
[18] Синиша Мишић, Коришћење уну�рашњих во�а у ср�ским
земљама сре�ње� века, 90, нап. 6.

[19] ,,И мрес� кои је на Бис�рици �а јес� црквии.“ (Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века, 590).

[20] ,,А се меро�шка рабо�а... Риболови �раз�нику, и краљу, и
архије�иско�у колико му веле.“ (Исто, 590-591); Александар
Соловјев, О�абрани с�оменици ср�ско� �рава (о� XII �о краја XV
века) (Београд: Геца Кон, 1926), 29.
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који су живели на метоху Свете Богородице
на Бистрици. Дакле, сви способни работници
имали су као дужност да у наведеним приликама лове рибу.
И потоњи чланови куће Немањић наставили су са праксом поклањања риболовишта
и рибара својим задужбинама. Тако је краљ
Стефан Урош II Милутин 1299/1300. године
манастиру Светог Ђорђа Скоропостижног код
Скопља даривао села Козарево, Водно и Нерези
са риболовиштима, а селиште Дубравицу
дао је са риболовиштем и рибаром Георгијем
Грком. Поменути је, заједно са својим родом,
имао као задужење да на језеру лови рибу.21
Због тога што су работали манастиру,
рибари са метохија су сасвим сигурно били
разрешавани многих или, пак, готово свих
работа, тако да су сву снагу и време могли
усмерити на риболов за рачун господара.
Тако су били издвајани у односу на остале
работнике, јер су се посвећивали само једној
обавези. Самим тим, постајали су вештији у
истој. На другој страни, манастири су у сваком моменту били снабдевени свежом рибом.
Такође, не треба сумњати да су ти работници
део својих дажбина према манастиру давали
у натури, тј. у риби.
Поред свега, Све�и краљ је одредио да се
на манастирском риболовишту мора ловити
са игумановом дозволом.22 За то је власнику
добра давана једна четвртина улова. Ко би
се оглушио о ову наредбу, на њега би било
бачено проклетство, а приде је морао да плати
50 перпера манастиру као уживаоцу прихода
[21] ,,... и рибара Геор�ја Грка и с ро�ом, �а лови� рибе у �ом
бла�е �о� Дубравицами цркви Све�ому Георију...“ (Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века, 617);
Радослав Грујић, ,,Властелинство Светог Ђорђа код Скопља
од XI-XV века“, Гласник СНД 1-1 (Скопље, 1925): 69.

[22] Потомци краља Стефана Уроша II Милутина називали
су свог претка Све�и краљ. Примера ради, у хрисовуљи цара
Стефана Душана Хиландару од 2. маја 1355. године стоји ,,...
и ви�ев хрисовуље �е�а царс�ва ми, све�а�о краља...“. Стојан
Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века,
430; Влада Станковић, Краљ Милу�ин (1282 - 1321) (Београд:
Фреска, 2012), 142-144.

од риболова.23 Владар је својим ауторитетом
штитио интересе манастира и његово искључиво право на убирање прихода са свог имања.
За прекршиоце је била одређена велика новчана казна, а у складу са обичајима средњег
века следила је и духовна санкција (,,...�а јес�
�рокле� о� Гос�о�а Бо�а...“).24 Нема сумње да
су манастири инсистирали на поштовању
наведених владарских наредби о криволову,
јер су, поред тога што је риба конзумирана
у манастиру, вишкове могли да износе на
тржиште, на тај начин стичући додатни приход. Свежа је продавана на мало, на локалним
панађурима, а сушеном и усољеном се могло
трговати и у удаљеним крајевима српских
земаља, па чак и ван њих.
Краљ Стефан Урош II Милутин је задужбини коју је одредио за свој вечни починак,
манастиру Бањска, даривао рибњаке и рибаре.
У Светостефанској хрисовуљи, коју је издао
између 1313. и 1316. године, стоји одредба:
,,Зећани и Плављани ш�о се нађе рибе �а �оносе
у манас�ир.“ 25 Такође, краљ је приложио четрнаест рибарских кућа из Плава, са ловиштем
и рибарима, и одредио да нико сем цркве не
сме да лови у датим риболовиштима. Ко би се
оглушио о речену наредбу, морао је да плати
дванаест волова.26 Узгред, ове рибарске куће
[23] ,,И к�о улови у �ом ловиш�и рибе или звере, �а �аје�
цркви че�вр�о, н у�росив и�умена; к�о ли улезе у ловиш�а �аа
и �о всех ме�охијах Све�а�о Геор�ија или рибиа или звериња без
и�умнова бла�ословљенија, �а јес� �рокле� о� Гос�о�а Бо�а... и
�а �ла�и у царину 50 �ер�ер.“ (Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века, 617). Узгред, перпера је у
средњем веку била обрачунска јединица која је износила 12
јединица сребрног новца. Дакле, ко би прекршио владареву
наредбу морао је да плати 600 сребрних динара, што је за
већину становништва представљало огромну своту. Свакако
да је то и била владарева намера како би спречио криволов.
Детаљније о перпери: Ружа Ћук, ,,Новац“, у: Лексикон ср�ско�
сре�ње� века, 441-444 (са релевантном литературом).
[24] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 617.

[25] Раде Михаљчић, Закони у с�арим ср�ским ис�равама
(Београд: САНУ, 2006), 145.

[26] Гавро Шкриванић, ,,Властелинство Св. Стефана у Бањској“,
Ис�оријски часо�ис 6 (1956): 191. У просеку, свака земљорадничка кућа поседовала је по два вола. Наравно, сигурно да је
постојало одступање од тог броја. Без обзира на то, казну од
12 волова није могао да плати ниједан земљорадник засебно,
већ само удруженим снагама, тј. колективно. Из тога следи
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налазиле су се на западној ивици варошице
Плава, на месту које се и данас зове Рибарска
махала, што указује да је у средњем веку овде
постојало рибарско насеље.27Поред овога, у
долини реке Бањске, један километар западно
од манастира, налази се ливада, 200 метара
дугачка и 50 метара широка, коју мештани
зову Рибњак. По предању, ту се гајила риба,
што значи да је манастир у близини имао
свој рибњак који је подмиривао потребе за
свежом рибом.28
Попут оца, и краљ Стефан Урош III је својој
гробној цркви, манастиру Дечани, поклонио
рибаре и риболовишта. Владар је приложио
људе настањене у околини Плавског језера (32
човека)29, као и део блата30 који су они држали.31 Такође, манастир Дечани је од ктитора
добио и село Врмошу, где се помиње језеро
Рикавац као ловиште рибе.32
Први српски цар био је дарежљив у
поклањању добара многим манастирима, а
највише је добила његова највећа задужбина,
Свети Арханђели код Призрена. По узору на
деду и оца, цар Стефан Душан је поклонио
рибаре из Плава. У хрисовуљи је записано:
,,И �риложи Царс�во ми рибаре у Плаву �о
имену Бу�оје с �ецом, Бо�оје и бра� му Ра�ан,
Ра�е�а с �ецом, Хвалоје с �ецом и синовцем,
Бо�оје Гра�ојевић с браћом, Прибоје Дру�овић
с браћом и с�риц му Ра�овин с �ецом.“33
закључак да се у криволов ишло у већим групама. О броју
волова у српским средњовековним домаћинствима исцрпно
у: Милош Благојевић, Земљора�ња у сре�њовековној Србији
(Београд: Службени лист СЦГ, 2004), 51-64.
[27] Гавро Шкриванић, ,,Властелинство Св. Стефана у Бањској“, 191.
[28] Исто, 179.

[29] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 647; Павле Ивић и Милица Грковић, Дечанске
хрисовуље (Нови Сад: Институт за лингвистику, 1976), 128.

[30] Бла�о је термин који је у средњем веку означавао језеро.
(Синиша Мишић, ,,Блато“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње� века, 49-50)
[31] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 647; Павле Ивић и Милица Грковић, Дечанске
хрисовуље, 244.
[32] Павле Ивић и Милица Грковић, Дечанске хрисовуље, 240.

[33] Синиша Мишић и Татјана Суботин-Голубовић, Све�оарханђеловска хрисовуља (Београд: Историјски институт, 2003),
139; Синиша Мишић, Коришћење уну�рашњих во�а у ср�ским
земљама сре�ње� века, 94.

Ако се узму у обзир претходно поменуте
хрисовуље (Бањска, Дечанске, Светоарханђеловска) и број рибара из околине Плавског
језера који је пописан у документима, може
се закључити да је оно било једно од најзначајнијих за снабдевање рибом у српским
земљама средњег века. Такође, евидентно је
постојање великог рибарског насеља у околини језера. Поред овога, манастир Светих
Арханђела је добио и риболовиште Слап на
Белом Дриму, као и село Гориње са међама
и рибама.34 И село Шикље у Горњем Пилоту,
на ушћу Крупе у Дрим, нашло се у оквиру
манастирске метохије. Владар је одлучио
да пола те воде дâ селу као риболовиште, а
пола ставилцу.35
Не само владари, већ и властела из времена Царства била је издашна у даривању
личних задужбина. И они су прилагали рибаре
који су за манастирске потребе ловили рибу.
Тако је жупан Вукослав својој баштинској
цркви под Петрусом поклонио ,,Село Неви�ово
у Зас�руми с рибари...“.36
Након распада Царства, обласни господари су наставили са ктиторском делатношћу
по узору на Немањиће, па су, између осталог, давали и риболовишта. Примера ради,
кнез Лазар је својој најзначајнијој задужбини, манастиру Раваница, поклонио Вир
Госпођин на Дунаву као риболовиште.37 Господар Моравске Србије је даривао и манастир
[34] Синиша Мишић и Татјана Суботин-Голубовић, Све�оарханђеловска хрисовуља, 100; Синиша Мишић, Коришћење
уну�рашњих во�а у ср�ским земљама сре�ње� века, 95.

[35] Синиша Мишић и Татјана Суботин-Голубовић, Све�оарханђеловска хрисовуља, 98-99; Синиша Мишић, Коришћење
уну�рашњих во�а у ср�ским земљама сре�ње� века, 95. С�авилац је у средњовековним српским земљама била дворска
титула, а поменути се старао о владаревој трпези. Како је
једна од његових дужности била снабдевање трпезе владара,
између осталог и рибом, највероватније је због тога добио
пола риболовишта. Раде Михаљчић, ,,Ставилац“, у: Лексикон
ср�ско� сре�ње� века, 693-694.
[36] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 438; Милош Благојевић, ,,Манастирски поседи
крушевачког краја“, у: Крушевац кроз векове (Крушевац:
Народни музеј, 1972), 30.
[37] Александар Младеновић, Повеље кнеза Лазара: �екс�,
комен�ари, снимци (Београд: Чигоја штампа, 2003), 91-95.
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Ждрело (Горњак), давши му вир више Пореча
на Дунаву.38
Поред наведених манастира, и многи
други су добијали од владара из династије
Немањић риболовишта и рибаре.39 Може се
претпоставити да су сви манастири имали
бар по једно риболовиште.40 Иако има оних у
чијим се повељама они не наводе, нема сумње
да су их поседовали.41 Нарочито се ово односи
на оне чије су се метохије налазиле у близини
река. 42 Поред риболовишта, свакако да су
имали и људе чије је задужење било да лове
рибу. Били су то професионални рибари или,
пак, феудални подложници који су морали
да извршавају многе ,,рабо�е велике и мале“,
укључујући и риболов (попут меропаха на
метохији манастира Света Богородица на
Бистрици).43
[38] ,,Вир више Пореча...“ (Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века, 771); Милица Николић,
,,Властелинство манастира Ждрело (Горњака)“, Ис�оријски
часо�ис 20 (1973): 152. И после пропасти српских средњовековних држава, у доба Османлија, настављено је са масовним риболовом. Ипак, период османске владавине превазилази оквире овог рада, тако да даље неће бити речи о овом
проблему. О поменутом питању прочитати: Олга Зиројевић,
,,Риболов на средњем Дунаву (XVI и XVII век)“, Зборник МС за
ис�орију 49 (1994): 111-120.
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[39] Тако је манастир Хиландар 1355. године од цара Стефана
Душана добио разна добра, између осталог, ,,...и на Мораве �оловина ловиш�а, како �о је и �реж�е било...“. (Стојан Новаковић,
Законски с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века, 431) Овде
је, без сумње, реч о ловишту рибе. Како је поменута Морава
највероватније Западна Морава, свакако да је Хиландар ово
право убирао у новцу од половине риболовишта. Транспорт
свеже уловљене рибе на Свету Гору није био могућ због велике
удаљености. Евентуално, могла се допремати сушена или
усољена, мада и то врло тешко. Такође, друга половина риболовишта сигурно је припадала манастиру Богородице Градачке у данашњем Чачку. (Андрија Веселиновић, ,,Чачански
крај у средњем веку“, у: Зборник ра�ова ,,Бо�оро�ица Гра�ачка
у ис�орији ср�ско� наро�а“ (Чачак: Народни музеј, 1993): 67)

[40] Синиша Мишић, Коришћење уну�рашњих во�а у ср�ским
земљама сре�ње� века, 95.
[41] Као пример биће наведен помињани манастир Богородице Градачке. Основан у другој половини XII века од стране
кнеза Страцимира, брата великог жупана Стефана Немање,
готово извесно је оснивачком повељом (која није сачувана)
добио поседе око Западне Мораве која је од памтивека била
погодна за рибарење. (Андрија Веселиновић, ,,Чачански крај
у средњем веку“, 63)
[42] Синиша Мишић, Коришћење уну�рашњих во�а у ср�ским
земљама сре�ње� века, 97.

[43] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 590-591.

Због значајне улоге коју је риба имала у
људској исхрани у средњем веку, риболову је
придавана посебна пажња. Риба је највише
трошена у манастирима и на дворовима.
Риболовом су се бавили како професионални
рибари, тако и зависни људи. Већина манастира је добијала од својих ктитора на поклон
риболовишта, а подложници са метохије
имали су као обавезу да лове рибу за потребе
манастира. Свакако су и световни феудалци
поседовали риболовишта, а зависно становништво је морало да лови за своје господаре. Криволов је био строго забрањен и за
то су биле прописане велике казне. Да би се
са дозволом ловило, одобрење је тражено
од власника риболовишта, а као накнада
је давана четвртина улова. Може се изнети
претпоставка да су се људи у средњем веку
радо бавили риболовом, не само због улова
рибе која је радо коришћена у исхрани, већ и
због тога што су највероватније били ослобађани осталих работа, бавећи се само овим
занимањем. Наравно, то је био случај са онима
чије је задужење искључиво било рибарење.
За остале феудалне зависнике риболов је био
само једна од многобројних работа.

Лов и работе у вези са њим

Лов, древни начин прибављања хране и
сировина за одећу, био је у средњем веку од
немерљивог значаја за све категорије становништва.44 Имао је економску (дивљач) и
друштвену (престиж) улогу.45 Сви су ишли
у лов, али не из истих побуда. За владајуће
је био племенито занимање, начин да се у
мирнодопско време одржи физичка спремност, неопходна у ратним добима. Одласком
у дивљину, ловећи са оружјем у руци, људи су
[44] Лов је у средњем веку имао више важних аспеката: прибављана је храна већем делу популације, од крзна је прављена
топла одећа, коже су коришћене за прераду. Такође, све наведено било је предмет трговине. (Георгије Вернадски, Кијевска
Русија (Београд: Утопија, 2013), 119)

[45] Jacques Le Goff, Srednjovekovna civilizacija Zapadne Evrope
(Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2010), 503.
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чували кондицију, будност, оштрину и хладнокрвност при убијању. Добар ловац био је у
средњем веку поштован, без обзира био он
владајући или потчињени. Поред тога, лов
је представљао начин да се трпеза обогати
обилним месом племените дивљачи, увек
омиљеном код владара и властеле.46 Сачувано је казивање већ помињаног Теодора
Метохита, чије је посланство било гошћено
на двору краља Стефана Уроша II Милутина.
Учени посланик византијског цара је записао: ,,Осим �ивљачи, �обијамо и мно�их и разних ��ица и �ру�е јес�иве звера�и као ш�о су
шумски ве�рови и јелени...“ 47
С друге стране, за феудалне подложнике
лов је представљао обавезу, једну од дужности према владару и властелину. Међутим,
и ту су постојале различитости, о којима ће
ускоро бити речи.
Што се тиче самог начина лова, он се свакако разликовао код владајућих и потчињених. Владари и властела у лов су ишли на
коњу или, пак, пешке, а од оружја су најчешће
користили копље или лук и стреле.48 Ловили
су тако што су на коњима прогонили дивљач
или су у заседи, са луком и стрелом у руци,
вребали животиње49. Нажалост, нема сачуваних података о томе на који је начин зависно
становништво ловило, али су њихови методи
били свакако другачији.50 Рецимо, тешко да
је било који феудални подложник у лов ишао

на коњу или да је поседовао ловачке псе и
соколове. Ипак, може се претпоставити да су
они користили клопке различитих величина,
затим мреже у које су хватали животиње које
су претходно хајкачи плашили и гонили. 51
Свакако, у лов су одлазили у групама ради
веће успешности, као и сигурности.52
Непосредно сведочанство лова као работе
зависног становништва јавља се у хрисовуљи коју је краљ Стефан Урош II Милутин
издао манастиру Грачаница 1321. године. У
поменутом документу стоји: ,,И �а лове �ри
�ана зечеве заманицом, осим �о�ова.“ 53 Краљ
овде није прецизирао на коју се то категорију становништва односила ова одредба
(осим што је ослободио попове ове работе).
Ипак, ако се узму у обзир претходни чланови
хрисовуље који су се односили на меропхе,
може се претпоставити да се тицала ове најбројније категорије зависних људи.54 Такође,
није немогуће да је владарева наредба била
усмерена на све радно способне феудалне
подложнике, без обзира на категорију којој
су припадали. Што се тиче попова, ово је
једини сачувани податак да се они доводе
у везу са ловом. Овај феудални намет није
био типичан за друштвени статус свештеника, па су, сходно томе, били и ослобођени
вршења истог.55 Може се претпоставити да

[47] Визан�ијски извори за ис�орију наро�а Ју�ославије VI, 113.
Узгред буди речено, месо је припремано на два начина: печењем
и кувањем. (Момчило Спремић, ,,Јело и пиће“, 121) Занимљив
податак сачуван је у једном документу из 1392. године у којем
је, између осталог, поменут и један ражањ за печење меса.
(С�аре ср�ске �овеље и �исма 1/2, приредио Љубомир Стојановић, (Београд: Српска краљевска академија, 1934), 464).

[53] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 636; Раде Михаљчић, Закони у с�арим ср�ским
ис�равама, 149.

[46] Од крупније дивљачи највише су ловљени јелени, срне,
дивокозе, дивље свиње, а од ситније зечеви, лисице, даброви,
куне, ласице. Такође, ловљене су и птице попут дивљих патки,
гуски, јаребица, голубова. Ишло се у лов и на медведе, мада
није био тако омиљен, због увећаног ризика по ловца. (Синиша
Мишић, Хумска земља у сре�њем веку, 232-233; Момчило Спремић, ,,Јело и пиће“, 120)

[48] Синиша Мишић, ,,Лов“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње� века, 369.
[49] Исто.

[50] Синиша Мишић, ,,Лов у средњовековној Србији“, Ис�оријски �ласник 1-2 (1995): 56.

[51] Исто, 63; Георгије Вернадски, Кијевска Русија, 119-120.

[52] Поред свега, масовно се ишло у лов на вукове. Они су
представљали озбиљну опасност по људе, поготово у сеоским
насељима. Такође, велики страх изазивали су и пси луталице,
нарочито у околини градских средина. У временима нестабилности становништво је често страдало од вукова. Због
десетковања сточног фонда од стране гладих звери, људи су
били принуђени да колективно иду у хајке на вукове како би
спасили себе и своју имовину од погибељи. (Синиша Мишић,
Лов у сре�њовековној Србији, 63-64)

[54] О меропсима прочитати: Милош Благојевић, ,,Меропси“,
у: Лексикон ср�ско� сре�ње� века, 396-397 (са одговарајућом
литературом).
[55] Марија В. Копривица, ,,Попови и протопопови српске
цркве у средњем веку“ (докторска дисертација, Филозофски
факултет, 2011), 124; Срђан Шаркић, ,,Маисторије, сокалници
и сеоски попови“, Зборник ра�ова Правно� факул�е�а у Новом
Са�у XLV 1 (2011): 65.
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су они и на другим метохијама били разрешени ове работе.56 Владарева наредба јасно
и недвосмислено показује да је реч о колективној одговорности зависног становништва
на грачаничкој метохији. Дакле, сваки радно
способан човек био је у обавези да остави све
остале послове и да три дана лови зечеве на
поседима Грачанице. Разуме се, то је била
ванредна работа, практикована само три
дана у години.
Заманица је била неодгодива обавеза
коју су обављали сви способни работници
са одређеног имања. 57 Тумачење филолога
наводи на закључак да је ова обавеза извршавана без икакве надокнаде и хране. Помен
заманице указује на важност лова на зечеве.
Потребно је задржати се на овом месту и
поближе испитати наведени проблем. Два су
могућа разлога за доношење ове одредбе. Први,
вероватнији, да су зечеви били ловљени због
меса и крзна. Вођени економским интересима,
манастири су били и те како заинтересовани
за крзно ове животиње, јер су лако могли да га
продају широм српских земаља, као и изван
њих.58 Крзна су коришћена за израду одеће, а
вишкови су извожени, највише у Дубровник
и италијанске градове.59 Ово је манастирима
доносило добре приходе.60 И зависни људи су
вишкове крзна које нису морали да предају
господару могли продати на локалним панађурима и трговима. Други разлог колективног
лова на зечеве може бити да су се током године
они превише накотили и да је то доводило до
уништавања усева, па су људи из практичног
разлога били принуђени да их лове и тако
спрече пошаст. Нема расположивих извора
[56] Марија В. Копривица, ,,Попови и протопопови српске
цркве у средњем веку“, 124.

[57] Детаљније о заманици погледати у : Милан Влајинац,
,,Бедба и заманица као мобарска и кулучарска работа у Србији
средњега века“, Глас СНД II (1927): 47-66.
[58] Синиша Мишић, ,,Лов у средњовековној Србији“, 62-63.

[59] Ђуро Тошић, Тр� Дријева у сре�њем вијеку (Сарајево: ,,Веселин Маслеша“, 1987), 95; Исти, ,,Сточарство у средњовјековној требињској области“, Ис�оријски �ласник 1-2 (1995): 49;
Синиша Мишић, ,,Лов у средњовековној Србији“, 62-63; Сима
Ћирковић, ,,Трговина“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње� века, 741-745.
[60] Милош Благојевић, Србија у �оба Немањића, 123.

који би ишли у прилог овој тврдњи, али се на
њу може гледати као на једну од могућности.
Сачуван је још један податак који је у
непосредној вези са ловом, а тицао се зависног становништва. Издајући хрисовуљу
својој задужбини, Светим Арханђелима код
Призрена, цар Стефан Душан је приложио и
извесног Иванка који је морао да са своја два
брата даје годишње манастиру три лисичије
коже.61 Ова обавеза може бити посматрана
као работа, али и не мора. Наиме, поменути
су били дужни да током године дају манастиру лисичије коже које су могли купити и
на тај начин извршити своју обавезу.62 Али
ако се узме у обзир да су у хрисовуљи наведени међу различитим занатлијама (кројачима свита, обућарима, уздарима)63 који су
као работу манастиру имали да извршавају
оно за шта су били обучени, може се основано
претпоставити да су Иванко и његова браћа
били по занимању ловци и да су работали
тако што су ловили за потребе манастира.
Уз све наведено, годишње су приде давали
и три лисичије коже као натуралну дажбину
феудалном господару, тј. манастиру Светих
Арханђела.64 Наравно, није искључено да су
тројица подложника била по занимању штавиоци кожа, па су из тог разлога као дажбину
господару давали три лисичије коже. Све
у свему, недореченост писца хрисовуље не
дозвољава давање коначног закључка.
У наредном делу текста биће говора
о местима где се ловило (ловиштима) и о
[61] ,,Иванко с �војицом браће �а �ају за �о�иш�е �ри коже
лисичије.“ (Синиша Мишић и Татјана Суботин-Голубовић,
Све�оарханђеловска хрисовуља, 143)

[62] Ова тврдња може бити поткрепљена примером из извора.
У Светоарханђеловској хрисовуљи налази се помен извесног
Дабижива каматника, кога је пристанком цара Стефана
Душана приложио ћесар Гргур манастиру Светих Арханђела
и одредио ,,...�а �аје за �о�иш�е 18 лисица“. (Синиша Мишић и
Татјана Суботин-Голубовић, Све�оарханђеловска хрисовуља,
122) Дабижив каматник готово извесно није имао везе са
ловом. Он је те лисице (у ствари лисичије коже) највероватније
куповао и давао манастиру, као што је и био дужан.
[63] Исто, 113.

[64] Лисичије коже су коришћење за шивење кожуха. Такође,
њима се и трговало. (Синиша Мишић, ,,Лов у средњовековној
Србији“, 54, 62)
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поседовању истих. Право на лов спадало је
у регална права које је владар уступао световним и духовним феудалцима.65 Властела
широм Европе је ,,...љубоморно чувала своја
права на шумска богатства, свуда се вршио
надзор над сељацима крадљивцима“.66 Српски
владари су манастирима уступали ловишта
да од њих убирају приходе. Тако је манастиру
Светог Ђорђа Скоропостижног код Скопља
краљ Стефан Урош II Милутин 1299/1300.
године дао село Брод са ловиштем. 67 Исти
је поседовао села Козарево, Чрешебљани и
Водно село са ловиштима. 68Игуман је морао
да одобри лов у манастирским ловиштима,
а ловац је заузврат давао једну четвртину
улова. У случају да се ловило без дозволе
игумана, манастиру је плаћана казна, баш
као што је био случај са риболовом.69 Тиме
што је одређивао санкције за криволов владар је штитио интересе манастира и његово
искључиво право на коришћење ловишта.
Захваљујући обиљу дивљачи, манастири су
убирали значајне приходе од продаје крзна.
Као што је зависно становништво на
непосредан начин ловило, тако је био чест
случај да су феудални подложници посредно
учествовали у овој работи. Владари и властела су имали своје зависне људе којима
[65] Синиша Мишић, ,,Лов“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње� века, 369.

[66] Jacques Le Goff, Srednjovekovna civilizacija Zapadne Evrope, 166.
[67] ,,Село Бро�... с ловиш�ем звериним... “ (Стојан Новаковић,
Законски с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века, 615)

[68] ,,... село Козарево... и с ловиш�ем звериним... село Чрешебљани... с ловиш�ем звериним... Во�но село... с ловиш�и
зверними...“ (Исто, 612-613) У одређеним средњовековним
документима могу се пронаћи помени ловачких села. Примера
ради, у повељи коју је 1363. године издао цар Урош наводе
се два ловачка села: ,,...село ловачко С�ржино... село ловачко
Дра�о�ане...“ (Марко Шуица, ,,Повеља цара Уроша о замени
поседа између кнеза Војислава и челника Мусе“, С�ари ср�ски
архив 2 (2003): 145-146) Ова села имала су посебан положај у
оквиру жупе Брвеник и била су потчињена неименованом
дворском чиновнику. Становници ловачких села били су
повлашћени у односу на остале, а такође и поштеђени разних
работа. (Исто, 154)
[69] ,,И к�о улови у �ом ловиш�и рибе или звере, �а �аје�
цркви че�вр�о, н у�росив и�умена; к�о ли улезе у ловиш�а �аа
и �о всех ме�охијах Све�а�о Геор�ија или рибиа или звериња без
и�умнова бла�ословљенија, �а јес� �рокле� о� Гос�о�а Бо�а...,
и �а �ла�и у царину 50 �ер�ер.“ (Стојан Новаковић, Законски
с�оменици ср�ских �ржава сре�ње� века, 617)

су препуштали бригу о ловачким псима и
соколовима. Били су то псари и соколари.
Најранији помен владарских паса и соколова на тлу српских земаља среће се у спису
De administrando imperio цара Константина
VII Порфирогенита. Ту цар-писац наводи да
је бугарски владар Михајло Борис послао
Србима (тачније, синовима кнеза Мутимира,
Борену и Стефану) велике дарове, ,,...а ови
њему узвра�ише као �ос�ински �ар �ва роба, �ва
сокола, �ва �са и осам�есе� крзнених хаље�ака“.70 Ово је сведочанство да су код српских
владара још у раном средњем веку посебно
били на цени ловачки пси и соколови.71
Да се вратимо на категорије зависног
становништва које су се старале о владаревим животињама. Псари су били чувари
и дресери паса својих господара.72 Владари
и властела имали су велики број ловачких
паса које су држали у штенарама, а о којима
су бринули псари.73 Своју работу вршили су
током читаве године. Дакле, била је редовна.
Псари се јављају у значајном броју повеља, где
су манастирски људи били ослобођени од
обавезе давања хране (оброка)74 владаревим
[70] Визан�ијски извори за ис�орију наро�а Ју�ославије II,
уредник Божидар Ферјанчић, (Београд: Византолошки
институт САНУ, 1959), 52; Тибор Живковић, Пор�ре�и ср�ских
вла�ара (IX - XII век) (Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства, 2006), 21-23; Ђорђе Бубало и Петар В. Крестић, Вла�ари
Србије (Београд: Младинска књига, 2013), 12.

[71] Примера ради, Салијски закон је прописивао казне за
крађу или убиство ловачких паса (15 солида) и крађу соколова
(од 3 до 45 солида, у зависности где се соко налазио). Јасно,
овај закон није примењиван на тлу српских средњовековних
земаља, али на добар начин показује колико су ловачки пси
и соколови били на цени још у раном средњем веку. (Салиски
закон, превели Иво Пухан и Никола Микуландра, (Београд:
Научна књига, 1951), 13
[72] Синиша Мишић, ,,Псари“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње�
века, 602-603.
[73] Исто.

[74] Оброк је била обавеза зависног становништва да даје
храну владару, његовој пратњи и службеницима, псарима,
соколарима, свињарима, коњусима, а у најстарије време и
властели, па и гостима (трговцима). Манастири и људи са
њихових метоха махом су били ослобођени овог давања, мада
је и ту било одступања. Исти случај био је и са световним
добрима. О оброку детаљније прочитати у: Милош Благојевић,
,,Оброк и приселица“, Ис�оријски часо�ис 18 (1971): 165-188;
Исти, ,,Оброк“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње� века, 458.
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псарима.75 Као пример биће наведен одломак
из хрисовуље цара Стефана Душана издате
манастиру посвећеном Светом Петру Коришком: ,,... и ме�охије Све�о�а Пе�ра �а немају
ни је�не рабо�е... ни �сара...“76
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[75] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 310, 395, 401, 403, 405, 407, 410, 411, 415, 423, 424, 431,
448, 456, 467, 470, 473, 486, 507, 508, 512, 514, 515, 516, 582, 590,
609, 671, 680, 707, 720, 759, 767; Александар Соловјев, О�абрани
с�оменици ср�ско� �рава (о� XII �о краја XV века), 68, 134; Смиља
Марјановић-Душанић, ,,Хрисовуља краља Душана о даривању
манастира Светог Николе Мрачког у Орехову манастиру
Хиландару“, С�ари ср�ски архив 2 (2003): 57; Раде Михаљчић,
,,Хрисовуља цара Уроша мелничком митрополиту Кирилу“,
С�ари ср�ски архив 2 (2003): 89; Смиља Марјановић-Душанић,
,,Повеља краља Стефана Душана о поклањању цркве Светог
Николе у Врању манастиру Хиландару“, С�ари ср�ски архив 4
(2005): 74; Жарко Вујошевић, ,,Хрисовуља цара Стефана Душана
Хиландару о селу Потолину“, С�ари ср�ски архив 5 (2006):
119; Раде Михаљчић, Закони у с�арим ср�ским ис�равама, 139,
166, 167; Жарко Вујошевић, ,,Повеља краља Стефана Душана
о поклону Хиландару села Полошко“, С�ари ср�ски архив 6
(2007): 58; Драгић Живојиновић, ,,Скопска хрисовуља цара
Душана за келију Светог Саве Јерусалимског у Кареји (Хил.
31)“, С�ари ср�ски архив 7 (2008): 63; Исти, ,,Велика прилепска
хрисовуља цара Стефана Душана Карејској келији Светог Саве
(Хил. 149)“, С�ари ср�ски архив 7 (2008): 77; Смиља МарјановићДушанић и Татјана Суботин-Голубовић, ,,Повеља краља Стефана
Душана Манастиру Хиландару. Потврда о поклону манастира
Светог Ђорђа и села Уложишта који је приложила Милшина
жена Радослава“, С�ари ср�ски архив 9 (2010): 65; Синиша
Мишић, ,,Хрисовуља краља Стефана Душана Хиландару којом
прилаже властелина Рудла“, С�ари ср�ски архив 9 (2010): 78;
Жарко Вујошевић, ,,Повеља господина Константина Драгаша
Хиландару о поклонима војводе Дмитра (Хил. 63)“, С�ари
ср�ски архив 9 (2010): 117; Павле Драгичевић, ,,Повеља ,,царице“
Јевдокије и њеног сина Константина о даривању Хиландару
њихове баштинске цркве у Архиљевици“, С�ари ср�ски архив 10
(2011): 90; Синиша Мишић, ,,Хрисовуље цара Стефана Душана
о Светом Петру Коришком са сабора у Крупиштима“, С�ари
ср�ски архив 11 (2012): 66; Милош Ивановић, ,,Хрисовуља
краља Стефана Душана којом хиландарском пиргу у Хрусији
поклања Цркву Св. Богородице у Липљану“, С�ари ср�ски
архив 13 (2014): 43; Александра Фостиков, ,,Збирна повеља
краљева Милутина и Стефана Душана Хиландару“, С�ари
ср�ски архив 13 (2014): 91; Синиша Мишић, ,,Хрисовуља цара
Стефана Душана о оснивању Злетовске епископије“, С�ари
ср�ски архив 13 (2014): 188; Синиша Мишић и Марија Копривица,
,,Општа хрисовуља цара Стефана Душана Хиландару“, С�ари
ср�ски архив 14 (2015): 68; Божидар Зарковић, ,,Повеља краља
Стефана Душана којом прилаже Манастиру Врањини село
Брчеле“, С�ари ср�ски архив 15 (2016): 34; Владета Петровић,
,,Повеља цара Стефана Душана анагносту Драгоју“, С�ари
ср�ски архив 15 (2016): 50; Снежана Божанић, ,,Повеље цара
Стефана Душана Манастиру Св. Пантелејмона“, С�ари ср�ски
архив 15 (2016): 62, 68; Гордан Бојковић, ,,Повеља цара Стефана
Душана и краља Стефана Уроша митрополиту серском Јакову“,
С�ари ср�ски архив 15 (2016): 99; Синиша Мишић, ,,Хиландарски
фалсификат хрисовуље Стефана Душана за Манастир Светог
Николе у Добрушти“, С�ари ср�ски архив 15 (2016): 136.
[76] Синиша Мишић, ,,Хрисовуље цара Стефана Душана о
Светом Петру Коришком са сабора у Крупиштима“, 78.

Међутим, и за наведену тврдњу могу се
наћи изузеци. У хрисовуљи краља Стефана
Душана из 1343. године манастиру Свете
Богородице у Хтетову стоји: ,,...и �сару или
вечера или ручак, како �а време за�екне.“77
Разлог овог одступања од устаљене праксе
остаје, у суштини, непознат.
Поред тога што су манастирски људи
били ослобађани давања хране владаревим
псарима, као и псима, тако су и подложници
са световних властелинстава били разрешавани овог намета. Потврда ове тезе налази се
у хрисовуљи коју је краљ Стефан Душан 1343.
године издао манастиру Хиландару. Наиме,
у поменутом документу, којим је приложио
властелина Рудла и његове људе, владар је
наведене ослободио давања за псаре.78 Исто
је важило и за соколаре, тј. ђерекаре, како се
тачно јавља у извору.79
Псари су своје место нашли и у Душановом законику, где је 189. чланом било прописано: ,,И �сарима, и соколарима, и свињарима,
ку�а �о� �а и�у, �а им се ниш�а не �аје.“80 У
истом члану стоји: ,,Ку�а �о� �а и�у коњи, и
�си и с�вари цареве, ш�а им �ише у �исму
царевом, �а им се �о �аје, а �ру�о ниш�а.“81 Из
овог следи да је зависно становништво било
у обавези да даје храну само за цареве псе,
али не и за псаре. Међутим, очито да то није
био увек случај и да је ипак било одступања
од праксе.
[77] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 660; Марија Копривица, ,,Хрисовуља краља
Стефана Душана Хтетовском манастиру“, С�ари ср�ски архив
13 (2014): 158.

[78] ,,И ослобо�и краљевс�во ми Ру�ла и ње�ове љу�е... �сара
краљевс�ва ми...” (Стојан Новаковић, Законски с�оменици
ср�ских �ржава сре�ње� века, 411; Синиша Мишић, ,,Хрисовуља
краља Стефана Душана Хиландару којом прилаже властелина
Рудла“, 80)

[79] ,,И ослобо�и краљевс�во ми Ру�ла и ње�ове љу�е... и ђерекара...“ (Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 411; Синиша Мишић, ,,Хрисовуља краља Стефана
Душана Хиландару којом прилаже властелина Рудла“, 80)

[80] Душанов законик, приредио Ђорђе Бубало, (Београд:
Завод за уџбенике; Службени гласник, 2010), 220.
[81] Исто.
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Поврх свега, псари су се бавили и земљорадњом, а због бриге око владаревих паса били
су ослобађани неких дажбина. 82 Посредно
сведочанство о овом питању сачувано је у
Првој Дечанској хрисовуљи. Наиме, оснивач
манастира, краљ Стефан Урош III, приложио је
,,...�о�а Бо��ана, земљу и с вр�и и с вино�ра�ом,
и с млином, и ш�о му је �ало краљевс�во ми
земљу на Брњашчи �сарску...“.83 Дакле, поп Богдан је добио земљу од краља, која је раније
припадала извесним псарима. На основу овога
може се закључити да су се псари бавили
и обрадом земље, а не само дресуром паса.
Соколари су били зависни људи чије је
главно занимање било чување и дресирање
соколова за лов.84 И они се јављају у повељама
српских владара, 85 али мање у односу на
псаре. Могући разлог оваквог пописа у изворима јесте да су пси за лов били бројнији у
односу за соколове, самим тим и псари, па је
због тога и њихово помињање учесталије.
Поред соколари, јавља се и термин геракари
(или ђерекари), 86 а једном и јастребари.87 И
соколари су поменути у 189. члану Душановог законика. 88
Једно питање у вези са псарима и соколарима вреди да буде размотрено. Иако су
[82] Синиша Мишић, ,,Лов у средњовековној Србији“, 58.

[83] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 653

[84] Синиша Мишић, ,,Соколари“, у: Лексикон ср�ско� сре�ње�
века, 682.

[85] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 448, 486, 508, 512, 514, 515, 516; Раде Михаљчић,
Закони у с�арим ср�ским ис�равама, 139, 166; Павле Драгичевић,
,,Повеља ,,царице“ Јевдокије и њеног сина Константина о
даривању Хиландару њихове баштинске цркве у Архиљевици“,
90; Милош Ивановић, ,,Хрисовуља краља Стефана Душана којом
хиландарском пиргу у Хрусији поклања Цркву Св. Богородице
у Липљану“, 43; Снежана Божанић, ,,Повеље цара Стефана
Душана Манастиру Св. Пантелејмона“, 62.
[86] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 411, 520, 609, 671, 680; Синиша Мишић, ,,Хрисовуља краља Стефана Душана Хиландару којом прилаже властелина Рудла“, 78; Синиша Мишић, ,,Хрисовуља цара Стефана
Душана о оснивању Злетовске епископије“, 188.

[87] Стојан Новаковић, Законски с�оменици ср�ских �ржава
сре�ње� века, 407; Смиља Марјановић-Душанић, ,,Хрисовуља
краља Душана о даривању манастира Светог Николе Мрачког
у Орехову манастиру Хиландару“, 57.
[88] Душанов законик, 220.

припадали категорији зависног становништва, њихове обавезе свакако се не могу
сврстати међу ,,рабо�е велике и мале“. Није
погрешно рећи да су они у извесној мери били
службеници владара и властеле. Због работа
које су за њих обављали били су ослобађани
појединих или готово свих оптерећења, тако
да нису били у истом положају као већина
феудалних подложника. Дакле, они су имали
извесне повластице. За своју службу добијали
су накнаду, сасвим сигурно у храни, што је
посведочено у изворима, а можда и у новцу,
мада о томе нема писаних сведочанства.
Терет прехране псара и соколара падао је на
власнике животиња. Тако што је разрешавао
манастирске и људе са властелинстава од
издатака за псаре и соколаре, владар их је
штитио од прекомерног сиромашења.
На концу, ваља се у кратким цртама осврнути и на то колику су улогу псари и соколари имали у току самог лова. За разлику
од зависних људи са грачаничког метоха, на
чија је плећа падао целокупан терет лова на
зечеве, псари и соколари нису били једини
учесници у самом чину лова. Имали су задужење да изврше све потребне припреме, тј.
водили су бригу да животиње буду дресиране,
здраве и спремне за лов. Али када је поменути почињао, главна улога је препуштана
господарима. Ипак, ни тада зависни људи
нису били без посла. Сигурно је да су служили као хајкачи који су плашили и гонили
дивљач како би побегла из заклона. Илустрације ради, када је Растко Немањић желео да
побегне на Свету Гору, он је, да би заварао
своје родитеље, рекао да жели да иде у лов,
а пре свог одласка је послао ловце у гору да
га чекају. 89 Ово сведочи да су за лов морале
бити извршене одређене припреме, па нема
разлога сумњати да су у њима учествовали и
псари и соколари, водећи животиње на место
одређено за почетак лова.90
[89] Теодосије, Жи�ије све�о� Саве, превео Лазар Мирковић,
(Београд: Српска књижевна задруга, 1984), 107.
[90] Синиша Мишић, ,,Лов у средњовековној Србији“, 59.
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У претходном делу текста било је речи о
лову као работи зависног становништва. Подложници су узимали учешће на два начина,
посредно и непосредно. Псари и соколари
су, старајући се о псима и соколовима својих
господара, имали донекле посредно учешће,
док су, рецимо, зависници са грачаничке
метохије директно били ангажовани у лову
тако што су заманицом три дана у години
ловили зечеве. На основу свега изнетог може
се закључити да се лов може посматрати као
работа зависног становништва, али само у
одређеним аспектима и у ограниченом обиму,
али не и лов у најширем смислу речи.

Закључак

18

Сводећи резултате до којих смо дошли,
може се извести јасан закључак да је зависно
становништво у српским земљама средњег
века било оптерећено са сијасет работа, где
су риболов и лов спадали каткад у нередовне, а у случају неких категорија феудалних подложника (рибара, псара, соколара) и
у редовне обавезе.
Средњовековни владари и властела су,
без обзира на моћ, углед и снагу државе, из
верских побуда имали потребу да, у мањој или
већој мери, даривају манастире. Из практичне
потребе да своје прилоге запишу на комаду
пергамента или папира у виду повеље, које су
касније похрањиване у манастирске ризнице и
биле доказ права на поседовање имања, данас
је могуће, колико-толико, реконструисати и
схватити на који начин се одвијао живот на
метохији једног манастира, а посредно и на
световним властелинствима.
Захваљујући тим подацима који су,
истина, веома штури, могуће је рећи да је
зависно становништво, између осталог,
ловило рибу и дивљач за рачун владара и
феудалних господара. Обиље воденог и шумског богатства у српским земљама погодовало
је рибном и животињском свету, па су, самим
тим, постојали и одлични услови за риболов
и лов. Разумљиво, риболовишта и ловишта

су такође били имовина многих манастира,
у којима су подложници ловили. Поред тога,
манастири су имали право на убирање прихода са њих. Само са дозволом игумана могло
се ићи у ловишта и за то давати четвртина
улова. У супротном, следила је строга казна.
Дакле, зависни људи који су се бавили
посебним занимањима, попут лова и риболова, били су ослобођени вршења разних
работа, попут пољопривредних, али су, с
друге стране, морали да обављају послове
којима су били вични. У целини узев, ове две
работе нису представљале превелико оптерећење за зависно становништво вршено у
име владара и феудалних господара, када
се узму у обзир број и тежина осталих оптерећења. Наравно, требало би бити обазрив.
То се може рећи за рибарење меропаха на
метохији Свете Богородице на Бистрици или
за лов на зечеве у грачаничким ловиштима,
јер су те обавезе извршаване ретко и у кратком временском року. С друге стране, професионални рибари, псари и соколари готово
искључиво су се бавили тим работама, тако
да се за њих не може употребити поменута
претпоставка. Лов и риболов представљали
су махом нередовне, а у случају појединих
категорија попут рибара, псара и соколара,
редовне и једине обавезе.
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РИБОЛОВ И ЛОВ КАО РАБОТЕ ЗАВИСНОГ СТАНОВНИШТВА

FISHING AND HUNTING AS LABOUR OF DEPENDENT POPULATION

In the medieval Serbian countries dependent population was burdened by many working obligations known
from sources as “hard and easy tasks“. Within these obligations, there were fishing and hunting, which were performed on behalf and for the account of the ruler or feudal lords. By fishing and hunting games, subjects provided
their lords with such desired food. It was particularly important in monasteries, since monks were forbidden to
use and eat meat, so the need for fish increased.
The paper also considers places where fish and game were hunted. Rulers and feudal lords secured themselves the right to collect proceeds from fishing and hunting regions owned by them. Naturally, they granted
licences for hunting, but only with corresponding compensation. The most frequent data refers to one quarter of
catch having been handed in, both fish and game. In this manner the estate lords generated significant income.
There were categories of dependent population known from sources as fishermen, dog attendants and falconers who worked for rulers and feudal lords. In comparison to other subjects, they most often engaged in only
one occupation.
On the whole, the existing knowledge about fishing and hunting as labour of dependent population has been
supplemented with this paper, but also extended with a different aspect of the issue. Particular attention was directed
towards dependent population, which is not a common case, since they were mostly overlooked and pushed aside.
Nikola MINOVIĆ, MA

LA PÊCHE ET LA CHASSE COMME BESOGNES DE LA POPULATION DÉPENDANTE
Dans les pays serbes du Moyen-Âge, la population dépendante fut obligée d’effectuer de nombreuses „besognes,
grandes et moindres“. Parmi cet ensemble, une place détinrent la pêche et la chasse, qui furent pratiquées pour le
compte du souverain et des féodaux. En pêchant le poisson et en chassant le gibier, les sujets approvisionnèrent
les tables de leurs seigneurs par des denrées alimentaires si désirées. Ce fut particulièrement important dans les
monastères, car l’utilisation de la viande fut interdite aux moines, ce qui augmenta l’approvisionnement en poisson.
De même, dans cette étude, il fut question d’endroits où le poisson fut pêché et le gibier chassé. Les souverains et les féodaux s’assurèrent le droit de récolter les apports des lieux réservés à la pêche et pour la chasse, qui
étaient en leur possession. Bien entendu, ils donnèrent des permis pour la pêche et la chasse, mais uniquement avec
une certaine rémunération. Le plus souvent apparut la donnée qu’un quart de la pêche et de la chasse fut remise,
de poissons autant que de gibiers. De cette manière, les seigneurs des terres obtinrent des revenus importants.
Avant tout, des catégories de population vassale existèrent, connues dans les registres comme pêcheurs,
gardiens de chiens, fauconniers, qui besognèrent pour les souverains et les seigneurs féodaux. Contrairement
aux autres sujets soumis, ils s’occupèrent le plus souvent que d’une seule occupation.
En somme, les connaissances de jusqu’à maintenant sur la pêche et la chasse, comme besognes de la population dépendante, furent complétées par cette étude, mais également agrandies par un regard différent sur la
problématique. Une attention particulière fut orientée sur la population vassale, ce qui ne fut pas souvent le cas,
puisqu’ils furent en général placés à l’arrière-plan.
Nikola MINOVIC, M.A.
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ТУРСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЧАЧКА
ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

АПСТРАКТ: У ра�у је �ре�с�ављено се�амнаес� �окумен�а за ис�орију чачанско� краја у �ерио�у
Дру�о� ср�ско� ус�анка и Би�ке на Чачку. Помену�и �окумен�и су �реузе�и из Османско� архива у
Ис�анбулу и �ре�с�ављају �урске изворе за ис�орију �ра�а Чачка, али и околних �ра�ова Краљева,
Кра�ујевца и Ужица. Ови извори су веома значајни за ис�орију чачанско� краја јер се �ерио� о� 1814.
�о 1815. �о�ине осве�љава из �озиције Османско� царс�ва.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Османско царс�во, 19. век, Чачак, Краљево, Ужице, Би�ка на Чачку, Дру�и ср�ски ус�анак

Други српски устанак један је од значајнијих догађаја у српској историографији.
Почетком XIX века Османско царство се налазило у веома неповољној ситуацији због бројних војних пораза у ратовима вођеним против
Русије и Аустрије крајем XVIII века. Наполеонова инвазија на Египат и Сирију (1798-1801)
завршила се неуспехом једино због војне
помоћи која је Османском царству пристигла
из Енглеске.1 Арапски устанци почињу 1801.
године у Арабији и трају деветнаест година.
Све наведено указивало је да османски војни
систем престаје да буде успешан као пре и
да османска централна власт слаби. Упркос
том слабљењу, расли су утицај и снага ајана2
(управника) који су имали извршну власт у
[1] Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, V, Ankara, 2007, 25-47.

[2] Ајани су били локални властодршци који су били задужени за административну управу над земљама Османског
царства у којима су се налазили од 18. до 19. века. За детаљније

покореним земљама Османског царства, што
доприноси успостављању феудалног система
у тим земљама. На Балканском полуострву
ајани су били у Албанији (Али-паша Јањински и Мустафа-паша из Шкодре), у Румелији
(Исмаил Бег из Сера) и Србији (Хусеин-паша
из Врања). Поменути ајани су се понашали
као владари у земљама над којима им је поверена управа. Да би појачао централну власт
султан Махмуд Други потписује повељу 1808.
године којом признаје власт ајана, док ајани
признају врховну власт Султана.3
У Србији, као и у осталим деловима царства, централна власт је била нарушена.
Српски живаљ (сељаци) живео је у веома тешким условима управо због самовоље ајана.
информације погледати: Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu`nda
Ayanlık, Ankara, 2014.

[3] Selçuk Özçelik, „Sened-i İttifak”, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası, Cilt, XXIV, 1958, s.1-6.
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Управо је самовоља турске власти оличена у
ајанима била главни разлог за подизање Другог српског устанка. Иако су Срби предвођени
Карађорђем извојевали многе победе и 1812.
године након Букурешког мира, уз помоћ
Русије, добили тражена права и повластице
од Османског царства, конфликт између Срба
и Турака није јењавао. Иако је Први српски
устанак био угушен 1813,4 идеја о устанку
против Турака је и даље постојала, тако да
је 1814. Хаџи Проданова буна, иако свирепо
угушена, представљала први весник Другог српског устанка. 5 Тиранско понашање
Сулејман-паше било је главни узрок његовог
избијања. Ваљево, Крагујевац и Чачак били
су опкољени српским устаницима.6
Генерал Јован Мишковић, генерал Јован
Протић7 и историчар Радивоје Бојовић су
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[4] Karal, исто, 106.

[5] Радивоје Бојовић, Битка на Чачку 1815. године, Чачак, 1995, 7.
[6] Karal, исто, 106.

[7] Бојовић, исто, 5.

писали о биткама на Чачку као делу Другог
српског устанка. Упоредо са документима
из аустријског и српског архива, важне
информације о поменутом српско-турском
конфликту дају и документа из Османског
архива у Истанбулу. Садржина седамнаест
документа преузета из тог архива односи
се на битке на Чачку, Ужицу и Крагујевцу,
српску опсаду поменутих градова и стање
турског становништва које је захтевало
војну помоћ, али и помоћ у храни. У овом
раду представљен је садржај поменутих
докумената и он представља увод у даља
истраживања ове специфичне тематике.
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6. новембар 1814.
Документ који Сулејман-паша, заштитник Београда, шаље Али-паши, валији Босне,
у коме извештава да је послао војску на српске устанике у Чачку, Крагујевцу и Јагодини,
угушио устанак и повратио пређашњу стабилност.
HAT/1128-45040
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11. мај 1815.
Писмо које Мехмед-бег шаље Адем-паши. У писму тражи помоћ у топовима, муницији
и војсци и наводи да ће, уколико Адем-паша не пошаље помоћ Чачку, ситуација постати
неиздржива.
HAT/1137-45264
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ТУРСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЧАЧКА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

21. мај 1815.
Документ у коме Шахсувар-паша, управник Крушевца, наводи да су Срби у Руднику,
Чачку и Ваљеву подигли устанак против Турака.
HAT/1139-45308
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21. мај 1815.
Документ који Адем-паша шаље Хуршит-паши наводећи да су Турци однели победу
над српским устаницима у Руднику и Чачку.
HAT/1137-45264
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ТУРСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЧАЧКА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

21. мај 1815.
Документ у коме Хуршит-паша, управник Босне, наводи да четири београдске нахије
и Чачак нису више под турском контролом.
HAT/1137-45264
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2. јун 1815.
Документ сведочи о опсади тврђаве у Чачку. У њему се наводи да је око 15.000 Срба опседало тврђаву, да су Турци пружали отпор непрестано се борећи против Срба и да, у писму
послатом Адем-паши из Новог Пазара, Турци у опсади траже помоћ.
HAT/1126-45008
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ТУРСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЧАЧКА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

2. јун 1815.
Писмена молба коју Мустафа-ага, управник града Констанце, шаље Адем-паши наводећи
да су Турци опкољени у Чачку, да борбе непрекидно трају и да им је неопходна помоћ за време
опсаде Чачка. Адем-паша овај документ прослеђује Јусуф-бегу, управнику Серске области.
HAT/1126-45008
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10. јун 1815.
Документ у коме Марашли Али-паша наводи три податка. Први се односи на конфликт
између Турака и српских устаника, као и реконструкцију моста на Морави у близини Јагодине, други на информације о српским плановима за напад у Јагодини, а трећи на информације о Турцима под опсадом у Чачку.
HAT/1129-45045
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ТУРСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЧАЧКА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

11. јун 1815.
Молба Мустафа-аге, управника града Штипа, Јусуфу-бегу за помоћ приликом српске
опсаде Чачка. Опкољени Турци траже помоћ.
HAT/1126-45008
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11. јун 1815.
Захтев који Емин-ага, управник Штипа, шаље Адем-паши тражећи помоћ за време опсаде
Чачка. Адем-паша овај документ прослеђује Ибрахиму, управнику Скопља.
HAT/1126-45008
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ТУРСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЧАЧКА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

13. јун 1815.
Документ у коме Шехсувар-паша, управник Крушевца, сведочи о томе да су турски
службеници који су били приморани да напусте град Чачак због глади, пребегли у Краљево,
који непосредно пре тога опкољавају српски устаници. У документу такође стоји да српски
устаници опкољавају град Трстеник у коме Турци губе снагу због опсаде и захтевају хитну
помоћ.
HAT/1129–45045
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14. јун 1815.
Документ у коме Марашли Али-паша наводи да се Срби приближавају Београду и да
је тешко послати војску за помоћ Турцима у Београду. У документу се такође наводи да је
Ибшир-паша са осталим Турцима приморан да напусти Чачак и пребегне у Ужице, као и да
је неопходно, због несташице жита у Београду, увести жито из Аустрије.
HAT/1129-45045
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ТУРСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЧАЧКА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

1. јул 1815.
Документ који Сулејман-паша, заштитник Београда, пише Марашли Али-паши, валији
Румелије, наводећи да су Турци у Чачку под опсадом већ пет месеци и да су помиловали
српске кнежеве из Београда, Чачка и Смедерева који су затражили помиловање.
HAT / 1138 – 45293
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17. август 1815.
Захтев Јусуф-бега, управника Серске области, у коме се тражи хитна помоћ за турске
службенике који су опкољени у Чачку. Документ сведочи да је Јусуф-бег послао неколицину
војника у Ниш, као и да је део војске послао Каптан-паши.
HAT/1126–45008
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2. децембар 1815.
Документ у коме Шехсувар-паша, управник Крушевца, наводи информације које добија
од муслимана из Трстеника који су због српске опсаде били приморани да напусте Трстеник
и пребегну у Крушевац. У документу се наводи да је град Краљево такође под опсадом, да
су турски службеници из Чачка напустили град због глади и да је због свега тога потребно
много војске како би се угушио српски устанак у поменутим градовима.
HAT/1129–45045
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2. децембар 1815.
Документ у коме Марашли Али-паша, валија Румелије, наводи да је на захтев Сулејман-паше, заштитника Београда, послао војску у помоћ Сулејман-паши. У документу се
наводи и да је Ибшир-паша са осталим Турцима у Чачку под опсадом и да захтева помоћ.
Документ такође сведочи о плану по коме би Марашли Али-паша требало да иде у Ниш да
припреми град за борбу против српских устаника.
HAT/1129–45045
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2. децембар 1815.
У документу се наводи да се турски службеници и управници, који су под опсадом
српских устаника у Чачку, нису могли одупрети Србима због несташице жита, већ су били
приморани да пребегну у Ужице. Документ такође сведочи о нападима српских устаника на
турску војску, као и да помоћ, упркос свим послатим захтевима, још увек није стигла. Јусуфбег из Сера је једини ко је послао неколицину војника као помоћ Марашли Али-паши, али је
то недовољно. Неопходна је већа војна помоћ.
HAT/1129-45045
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In this paper 17 documents for the history of Čačak region during the Second Serbian Uprising and the Battle of Ljubić (a hill near Čačak) were presented. The said documents were taken from the Ottoman Archives in
Istanbul and they present Turkish sources for the history of Čačak town, as well as the surrounding towns, such
as Kraljevo, Kragujevac and Užice. These sources are essential for the history of Čačak region, since they shed a
new light on the period from 1814 to 1815 from the Ottoman Empire position.
Oytun Ayberk FIRAT

LES SOURCES TURQUES POUR L’HISTOIRE DE CACAK
AU TEMPS DU DEUXIÈME SOULÈVEMENT SERBE
Dans cette étude sont présentés dix-sept documents pour l’histoire de la région de Cacak de la période du
Deuxième Soulèvement serbe et de la Bataille sur Cacak. Les documents mentionnés furent pris auprès des Archives
ottomanes à Istanbul et représentent les sources turques pour l’histoire de la ville de Cacak, mais également des
villes environnantes de Kraljevo, Kragujevac et Uzice. Ces sources sont extrêmement importantes pour l’histoire
de la région de Cacak, puisque la période de l’année 1814 à 1815 s’éclaircit, de la position de l’Empire ottoman.
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„ВАЗДА” ВЕРНИ ПОДАНИЦИ : СПИСАК ОСОБА
КОЈЕ СУ ДОБИЛЕ ОРДЕН НА РОЂЕНДАН
КРАЉИЦЕ ДРАГЕ ОБРЕНОВИЋ
11. СЕПТЕМБРА 1901. ГОДИНЕ

АПСТРАКТ: Симболика �о�ељиваља о�ликовања увек има за циљ �у�овечнос� �акво� �ро�а�ан�но�
чина у љу�ској свес�и, �овезано� са званичном �ржавном ре�резен�а�ивном кул�уром, кул�ом
нације, �инас�ије и не мање важној завичајној о�анос�и вла�ару или вла�арском �ару. За време
краљице Дра�е Обреновић (1900-1903), њен рођен�ан (11. се��ембар �о јулијанском кален�ару) био је
званични �ржавни �разник. То�а �ана �о�ељивана су и о�ликовања као је�ан о� начина �о�уларисања
неомиљене краљице. Та �ракса била је и �ео свечанос�и 11. се��ембра 1901. �о�ине, али је �о броју
�о�ељених о�ликовања (ш�о је усле�ило �осле �осе�е краљевско� �ара Шума�ији и за�а�ној Србији)
�ревазишла све �ру�е �ржавне �разнике, укључујући и �ре�хо�ни као и наре�ни �осле�њи рођен�ан
краљице Дра�е. Ра� �оноси с�исак 229 лица која су �обила ор�ење, ш�о �ре�с�авља занимљив ис�оријски извор како за �инас�ичку �ро�а�ан�у, �ако и за о�анос� �о�аника, а у мо�ерном кон�екс�у
незаменљив �риручник за �рику�љање музеалија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Краљица Дра�а Обреновић, ре�резен�а�ивна кул�ура, јавне свечанос�и, о�ликовања, Ор�ен Таковско� крс�а, Ор�ен �во�лаво� Бело� орла, Ор�ен Све�о� Саве, Шума�ија, за�а�на Србија

Званична репрезентативна култура увек
настоји да посредством многих симбола у
комуникацији са јавношћу уобличи форму идеолошких наратива неопходних за идентификацију и интеграцију државе, нације и јавног
мњења. Јавне свечаности, многе церемоније,
споменици, али и симболика одликовања,
представљају саставни део таквог деловања,
што је било карактеристично и за династију
Обреновић. Истовремено, Обреновићи нису
секуларизовали своју репрезентативну културу, као друге монархије у Европи тога доба.
Тумачење владарског права заснивало се превасходно на трансценденталном доживљају
света, верском тумачењу моћи власти и државе,
отелотворене у идеји монархије.1
[1] Raul Žirarde, Politički mitovi i mitologije (Zemun : Biblioteka
XX vek; Beograd : Plato, 2000), 7-25, 111-159; Мирослав Тимотијевић, Таковски ус�анак – ср�ске Цве�и: о јавном заје�ничком

Ипак, и поред великог значаја Обреновића за ослобођење и изградњу нововековне
Србије, као и подршке цркве, нерасположење
јавног мњења према краљици Драги условило је појачану пропагандну делатност,
укључујући и унапред смишљене посете унутрашњости Србије. Тако је крајем августа и
почетком септембра 1901. године (по јулијанском календару) организована вишедневна
посета посета краљевског пара Шумадији
и западној Србији. Краљица Драга и краљ
Александар кренули су из Смедерева, да би
преко Крагујевца, Краљева и Ушћа дошли у
манастир Студеницу. Одатле су отпутовали
у манастир Жичу и поново у Краљево, да
би преко Чачка, Пожеге и Ужица дошли у
сећању и заборављању у симболичној �оли�ици званичне ре�резен�а�ивне кул�уре (Београд : Историјски музеј Србије :
Филозофски факултет, 2012), 12, 32.
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околину Горњег Милановца, који је био ужи
завичај Обреновића и Луњевица. Одатле
су се преко Крагујевца вратили у Београд,
да би следећег дана, на краљичин рођендан 11. септембра 1901, почело званично
објављивање спискова лица која су добила
ордење. „Српске новине” су до краја септембра 1901. редовно извештавале о томе ко
је и када добио орден, при чему су чак 40%
одликованих чиниле особе које су на неки
начин биле повезане са претходном посетом
унутрашњости земље. Заправо, радило се о
унапред испланираном политичном ритуалу који увек има за циљ одржавање политичког поретка, при чему владар треба да
буде јемство очувања целовитости и трајности заједнице. Краљевски пар је својим
путовањем означио најважнија династичка
места сећања, која су кроз симболичку политику перформативног карактера показивала
пожељно слављење прокламованих идеала и
отелотворавање владајуће структуре државе
кроз синтетизовање вербално-визуелних
порука (говори, прокламације, славолуци,
додељивање одликовања, слике у функцији
патриотских икона, јавни спектакли у форми
чврсте спреге државе и цркве), при чему се
нарочито наглашавало да су их дочекали
„вазда” верни и одани поданици, поштоваоци
династије Обреновић, што је био и саставни
део поздравних говора многих председника
општина, народних посланика, игумана и
свештеника. Јавна оданост династији није
заборављена, већ је одмах награђена доделом одликовања.2
Додела ордена, медаља и споменица
увек представља значајан канал династичке
пропаганде, а данас је то важан музеолошки
[2] Аноним, „С пута њихових величанстава”, Ср�ске новине, бр.
197, Београд, 5. септембар 1901, 1; Аноним, „С пута њихових
величанстава”, Српске новине, бр. 203, Београд, 13. септембар 1901, 2; Mark Abeles, Antropologija države (Zemun; Beograd
: Biblioteka XX vek, 2001), 145, 164, 168-169, 183-184; Ана Столић, Краљица Дра�а Обреновић (Завод за уџбенике : Београд,
2009), 21-23, 133-136; Сузана Рајић, Алексан�ар Обреновић :
вла�ар на �релазу векова : сукобљени све�ови (СКЗ : Београд,
2011), 473-478, 492-493.

материјал који говори о једној епохи.3 Симболика додељиваља одликовања увек има
за циљ дуговечност таквог пропагандног
чина у људској свести, повезаног са званичном државном репрезентативном културом,
култом нације, династије и не мање важној
завичајној оданости владару или владарском
пару. Од 229 одликовања која су додељена
на рођендан краљице Драге Обреновић 11.
септембра 1901. године, чак 92 ордена (40%)
уручена су лицима која су на неки начин била
у вези са посетом краљевског пара Србији
или су пореклом са тог простора. Тај број је
можда и већи, јер се за многе пензионисане
учитеље и професоре који су добили Орден
Светог Саве није навело где су службовали,
иако је та чињеница заправо била мотив за
њихово награђивање.
Ако се посматра структура ордена, уочава
се да нису додељивани први и други степени,
што је била пракса уручивања одликовања
приликом званичног државног слављења
првог рођендана Драге Обреновић 1900.
године. Зато је 1901. године број подељених
нижих степена одликовања био изразито
велики. Додељено је 10 ордена Таковског
крста III реда, 29 ордена IV и чак 94 ордена
V реда. Орден двоглавог Белог орла IV реда
добило је 16 особа, а V реда само 5 људи. Орден
Светог Саве III реда добило је 7 особа, IV реда
14, а V реда 54 лица. Укупно је додељено 133
Ордена Таковског крста трећег, четвртог
и петог степена, 21 Орден Белог двоглавог
орла четвртог и петог степена и 75 Ордена
Светог Саве трећег, четвртог и петог степена.
За краљичин рођендан 11. септембра
1901. године додељина су и медаље, највише
војницима који су такође били учесници свечаности државног празника и незаобилазни
декор приликом посете краљевског пара унутрашњости Србије. Ова врста одликовања, а
[3] Марија Марић Јеринић, „Обреновићи - једна историја у
металу из Збирке медаља Народног музеја у Београду”, у:
Обреновићи у музејским и �ру�им збиркама Србије и Евро�е III,
ур. Александар Марушић, Ана Боловић (Горњи Милановац,
МРТК, 2015), 107-127.
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то је била Медаља за ревносну службу, није
уврштена у овај списак, јер је одлука о њиховој
додели била у надлежности војних власти.
Ордење је највећим делом дељено на
иницијативу самог краља, министра унутрашњих послова или министра просвете.
Поједина лица добила су орден и пре 11.
септембра, а то су биле особе са посебним
заслугама за династију, што је потврђивано
јавним чином доделе одличја током посете
унутрашњости земље. Таква лица унета

ОРДЕН ТАКОВСКОГ КРСТА III РЕДА

су у овај списак, с тим да је посебан датум
доделе ордена дат у загради. Ордење су
добијали мушкарци. Изузетак је само једна
жена, Гајичић Савка, председница Женске
подружине у Смедереву, која је 27. августа
1901. године (по јулијанском календару)
на самом почетку путовања, у Смедереву,
добила Орден Светог Саве IV реда. Списак
лица која су добила одликовања подељен је
према врсти и степену ордена, а набрајање
према азбучном реду презимена.

1. Бранковић Стојан, инжењеријски пуковник
2. Величковић др Михајло, санитетски мајор, лични лекар краљевског пара
(10. септембар 1901)
3. Ђорђевић Сретен Н., начелник треће класе Округа смедеревског
4. Ђурић Милорад, артиљеријски потпуковник
5. Кумер др Алојз, санитетски пуковник (10. септембар 1901)
6. Мишић Павле, пешадијски потпуковник
7. Пауновић Милош, ђенералштабни потпуковник
8. Поповић Јован, инжењеријски пуковник
9. Рекалић Стеван, коњички потпуковник
10. Стојковић Алекса, пешадијски потпуковник
ОРДЕН ТАКОВСКОГ КРСТА IV РЕДА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Арсенијевић Светозар, санитетски потпуковник
Вукашиновић Теофило, земљорадник из Костојевића
Вуксановић Мијаило, начелник Среза пожешког, Округа ужичког
Гавровић Васо, трговац из Ужица
Гановић Димитрије, трговац из Шапца
Димитријевић Живадин, виши инжењер при начелству Округа крагујевачког
Димитријевић Милан, председник Општине добрачке
Ђондић Вељко, земљорадник из Богатића
Јовановић Јован, председник Општине града Крагујевца (29. август 1901)
Јокановић Лука, трговац из Ужица
Кандић Томо, трговац из Ужица
Карић Велимир, апотекар из Врања
Карић Димитрије, председник Првостепеног суда у Горњем Милановцу
Краловец Емил, шеф Грађевинског одељења начелства Округа ужичког
Крсмановић Ђорђе, сарач из Ужица
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Микић Јоксим, председник суда у пензији из Ужица
Наумовић Коста, пешадијски мајор
Обрадовић Станимир, пешадијски капетан I класе
Павловић Владимир, председник Општине табановачке, у Срезу пожешком
Павловић Димитрије, пешадијски мајор
Пашић Милоје, земљорадник из Кремана
Петронијевић Анто, начелник Среза црногорског, Округа ужичког
Посниковић Михајло, адвокат из Шапца
Продановић Милош, земљорадник из Богданице
Радовановић Милан, резервни санитетски мајор
Романовић Љубомир, председник Првостепеног смедеревског суда
Селаковић Љубомир, санитетски мајор
Тешић Ристо, сајџија из Ужица
Чађевић Дамњан, механџија из Ужица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Андрић Милан, трговац из Горњег Милановац
Анђелић Милутин, народни посланик из Бечња
Аранђеловић Мика, трговац из Јагодине
Арнаутовић Велимир, економ из Саранова
Белош Светозар, земљорадник из Чукојевца
Богавац Петар, трговац из Краљева
Божовић Милентије, гостионичар из Краљева (1. септембар 1901)
Браловић Милосав, артиљеријски капетан I класе
Бранковић Мика, трговац и народни посланик из Лазаревца
Броћић Младен, трговац из Гуче
Бушић Јован, председник Општине моравичке
Васић Драгутин, адвокат из Чачка
Васојевић Тодор, чиновник Народне банке
Видојковић Војислав, пешадијски капетан I класе
Владислав др Томић, секретар Санитетског одељења Министарства унутрашњих дела
Грујичић Никола, трговац из Лознице
Десимировић Вељко, жандармеријски капетан I класе
Димитријевић Димитрије, трговац из Крагујевца
Димитријевић Живојин, топонички инжењер
Дојић Перо, резервни санитетски капетан I класе
Ђорђевић Илија М., трговац из Младеновца
Ђоровић Ђурђе, економ из Честина
Ђоровић Јевто, председник Општине честинске

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ОРДЕН ТАКОВСКОГ КРСТА V РЕДА
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Ђујић Трифун, нижи административни чиновник I класе
Живановић Миленко, трговац и народни посланик из Петке
Живановић Милош, земљоделац из Лужница
Живковић Сава, трговац из Јагодине
Зелени Отокар, машински инжењер
Златић Тимотије, земљорадник из Честина у Гружи (29. август, 1901)
Илијћ Лазар, пешадијски капетан I класе
Јаковљевић Стеван, нижи административни чиновник II класе
Јаношевић Михаило, пешадијски капетан I класе
Јеремић Ђуро, трговац и народи посланик из Ивањице
Јовановић Перо, из Драгова
Јовановић Светозар, опанчара из Смедерева
Јовичић Срећко, књижар из Шапца.
Јосифовић Ђуро, пешадијски капетан I класе
Катанић Милун, артиљеријски капетан I класе
Костић Живан, земљорадник из Доброводице
Кошанин Јосиф, председник Општине Ушће
Коштуница Војислав Ј., трговац из Горњег Милановца
Кундовић Милосав, трговац из Лознице
Лазић Добрица, адвокат из Чачка
Лазић Панта, председник Општине великоселске
Лапчевић Станко, јавни правозаступник из Смедерева
Лукић Никола, предузимач из Умке
Луковић Стеван, председник Општине краљевске (1. септембар 1901)
Љутић Петар, трговац из Горњег Милановца
Максимовић Љубомир, инжењеријски капетан I класе
Манојловић Димитрије, трговац из Краљева
Марић Милутин, земљорадник из Борча
Матић Јеремија, члана Суда општине у Горњем Милановцу
Матовић Јово, из Пчелица
Миловановић Драгиша, из Свилеуве
Милосављевић Илија, учитељ у пензији из Стојника
Милосављевић Тодор, земљорадник из Доброводице
Милошевић Стеван, председник Општине неменикућке
Михаиловић Миљко, адвокат из Лознице
Младеновић Петроније, земљорадник из В. Шења
Мутап Антоније, земљоделац из Прислонице
Николић Љубомир, млинар и народни посланик из Сопота
Николић Милан, трговац из Крагујевца
Николић Тодор, председник занатлијског удружења из Смедерева
Новаковић Јован, трговац из Краљева
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Павлићевић Петар, земљорадник из Новог Милановца
Павловић Мијаило, земљорадник из Трнаве
Павловић Перо, земљорадник из Рибарице
Пантелић Лазар, кројач из Лознице
Петковић Богић, из Јовановца
Петковић Вујица, земљорадник из Луњевице
Петковић Мијаило, кројач из Чачка
Петровић Алекса, пешадијски капетан I класе
Петровић Драгомир, адвокат из Шапца
Петровић Ђоко, председник Општине крупачке
Петровић Милош, нижи административни чиновник II класе
Петровић Ристо, управник Смедеревске задруге
Пиндић Тихомир, адвокат из Јагодине
Поњавић Јован, председник Општине брусничке
Продановић Проко, економ из Чумића
Протић Милорад, свештеник из Каменице, у Округу ваљевском
Радосављевић Владимир, инжењеријски капетан I класе
Савић Алимпије, адвокат из Београда
Савчић Михаило, резервни санитетски капетан I класе
Самокресовић Јован, управник Пореског одељења Среза мачванског
Сарић Тихомир, председник Општине деспићке
Симић Урош, трговац из Крагујевца
Симовић Благоје, председник Општине прањанске
Стевановић Ђуро, помоћник Начелства Округа пожаревачког
Стевановић Павле, председник Општине пударачке
Сушић Ђока, економ из Остружнице
Тодоровић Димитрије, пешадијски капетан I класе
Томић Јеврем, трговац и народни посланик из Ваљева
Ћосић Милош, народи посланик из Паковраћа
Цветковић Велизар, трговац из Пожаревца
ОРДЕН ДВОГЛАВОГ БЕЛОГ ОРЛА IV РЕДА

1. Атанасијевић др Светозар, управник опште Државне Болнице
„Краљице Драге”
2. Були Еди, трговац из Београда
3. Денић Михаило, почасни пуковник у пензији
4. Јовановић Богољуб, начелник Статистичког одељења
5. Магдаленић Светозар, пуковник у пензији
6. Миланковић Димитрије, пуковник у пензији
7. Милошевић Раша, директор Српског бродарског друштва
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Мићић Сретен, трговац из Чајетине
Молеровић Љубомир, економ из Врачевића
Нешић Димитрије, државни саветник у пензији
Протић Александар, пуковник у пензији
Станић Јован, пуковник у пензији
Стефановић Никодије, артиљеријски пуковник
Стојићевић Милан, окружни начелник у пензији
Трифунац Светозар, окружни начелник у пензији
Шурдиловић Светозар, члан Главне контроле (8. септембар 1901)
ОРДЕН ДВОГЛАВОГ БЕЛОГ ОРЛА V РЕДА

1. Јовановић др Јован, шеф Гинеколошког одељења Опште државне болнице
„Краљице Драге”
2. Костантиновић Јанаћко, трговац из Смедерева
3. Костић Симо, адвокат из Крагујевца
4. Марић Антоније, трговац из Крагујевца
5. Милићевић др Мита М., начелник Санитетског одељења Министарства
унутрашњих дела
ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ III РЕДА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ковачевић др Светозар, санитетски потпуковник
Манојловић Јања, директор у пензији из Ужица
Маринковић Јосиф, виши учитељ у гимназији „Вук Караџић”
Милошевић прота Новак, из Сече Реке
Поповић прота Миленко Ђ., из Добриња
Филиповић Васо, директор у пензији из Ужица
Црногорац Коста, директор Смедеревске приватне гимназије
ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ IV РЕДА

Антоновић Милан, архитекта из Београда
Гајичић Савка, председница Женске подружине у Смедереву (27. август 1901)
Костић Тадија, свештеник из Горњег Милановца
Лилер Хенрик, професор Војне Академије
Марковић Милош, професор гимназије „Милош Велики” (29. август 1901)
Миловановић Милош, професор гимназије у пензији
Млинар Мато, директор и професор у пензији
Мојковић Светозар, школски надзорник за Округ ужички
Новаковић Алекса, директор и професор у пензији
Пауновић Здравко, свештеник из Богатића
Паштровић Кузман, директор и професор у пензији
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12. Петровић Лука, учитељ у пензији из Краљева
13. Протић Јован, учитељ у пензији
14. Спасић Драгољуб, инжењер министарства грађевина
ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ V РЕДА
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Антић Драгутин, професор Више женске школе „Краљице Драге”
Аршинов Павле, професор Више женске школе „Краљице Драге”
Баџовић Кузман, учитељ у Ратају
Богдановић др Јован, резервни санитетски капетан I класе
Божовић Крста, учитељ у Великој Врбници
Бојовић Јеврем, професор Богословије
Бушетић Тодор, учитељ у Пољни
Дамњановић Никола, учитељ у Шапцу
Димитријевић Драгутин, ђакон из Крагујевца
Дмитровић Аранђел, учитељ у Београду
Драгутиновић Милутин, професор из Крагујевца
Ђорђевић Милан, новинар из Београда
Ђурђевић Миливоје, учитеља у Макцима
Жерајић Милан, санитетски мајор
Живојиновић Стеван, учитељ у Крушевцу
Зделар Владимир, професор гимназије „Вук Стеф. Караџић”
Ибровац Милун, професор „Немањине гимназије”
Јаковљевић Божидар, свештеник из Бершића
Јеремић Светозар, свештеник из Прањана
Јовановић Михаило, учитељ у Пироту
Јовичић Михаило, учитељ у Обреновцу
Јовичић Филип, учитељ основне школе у Душковцима
Карановић Стеван, свештеник из Јаловика
Којић Ђорђе, учитељ у Крагујевцу
Кушић Миленко, учитељ из Ивањице
Лазара Паунковића, учитељ у Белотићу
Лазић Јован, учитељ у Миријеву
Луковић Милија, учитељ из Рашке
Марковић Димитрије, учитељ Основне школе у Краљеву
Марковић Љубомира, ђакон, учитељ у Београду
Милетић Вића, учитељ у пензији
Милисављевић Милош, књижевник
Миљковић Милан, учитељ у Трнавцима
Митровић др Михаило, санитетски мајор
Николић Антоније, учитељ у Белој Води
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Николић Светозар, штампар из Београда
Николић Стојан, свештеник из Горњег Милановца
Павловић Вељо, учитељ Грађанске школе из Горњег Милановца
Палеташевић Урош, учитељ у Крнулама
Панић др Лука, апотекар из Шапца
Пантић Арсеније, учитељ у Неготину
Петровић Јосиф И., учитељ у Врању
Поп-Драгић др Алекса, приватни лекар из Београда
Поповић Јован, учитељ у Горњем Милановцу
Поповић Љубомир, члан Духовног београдског суда
Поповић Миливој, учитељ у Буровцу
Поповић Сретен, свештеник из Мајдана
Прокић Тодор, свештеник из Забојнице
Протић Димитрије, учитељ у Пољани
Протић Јанко, учитељ Основне школе у Пожеги
Серафим, игуман, старешина манастира Жича
Станојевић Алекса, професор гимназије „Вук Стеф. Караџић”
Тодоровић Радомир, учитељ у Нишу
Урошевић Мијаило, старешина манастира Враћевшнице

Извори:
Ср�ске новине, 1901.
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„ALWAYS” FAITHFUL SUBJECTS : A LIST OF PERSONS WHO WERE AWARDED AN ORDER
ON THE OCCASION OF QUEEN DRAGA`S BIRTHDAY ON 11 SEPTEMBER 1901

The symbolism of awarding orders has always aimed at achieving a long-lasting effect of such propaganda
act on human consciousness, through which people are connected to the official state representative culture, culture of the nation and dynasty, and not in the least less significant loyalty to the ruler or the ruling couple. During
Queen Draga Obrenović time (1900-1903), her birthday on 11 September, based on Julian calendar, presented an
official state holiday. On that day orders and decorations were awarded as a way of popularizing the unpopular
queen. This practice was a part of the ceremony on 11 September 1901, but it surpassed all other state holidays
(including the previous and the following Queen`s birthday, which was her last one) in number of awarded orders,
following a visit of the royal couple, Draga and Aleksandar Obrenović, to Šumadija and Western Serbia. The paper
provides a list of 229 persons who were awarded orders, which presents an interesting historical source not only
for propaganda of the dynasty, but also for loyalty of subjects. In modern context, this is an irreplaceable handbook for collecting museum items.
Miloš TIMOTIJEVIĆ PhD

CITOYENS FIDÈLES „DE TOUT TEMPS“ : LISTE DES PERSONNES AYANT REÇU UNE DÉCORATION
À L’ANNIVERSAIRE DE LA REINE DRAGA OBRENOVIC LE 11 SEPTEMBRE DE L’ANNÉE 1901
La symbolique de remise de distinctions a toujours pour objectif la longévité d’un tel acte de propagande
dans la conscience humaine qui, par ce moyen, est relié à la culture représentative nationale officielle, au culte
de la nation, de la dynastie et, pas moins important, au dévouement patriotique envers le souverain ou le couple
souverain. Au temps de la reine Draga Obrenovic (1900-1903), son anniversaire, le 11 septembre selon le calendrier julien, fut une fête nationale officielle. Ce jour-là furent décernées également des décorations, comme une
des manières de popularisation de la reine impopulaire. Cette pratique fut aussi une des parties de la cérémonie
le 11 septembre de l’année 1901, mais d’après le nombre de médailles décernées, qui s’ensuivit après la visite du
couple royal Draga et Aleksandar Obrenovic en Sumadija et en Serbie de l’Ouest, elle surpassa toutes les autres
fêtes nationales, y compris également l’anniversaire précédent, tout comme le prochain et dernier anniversaire
de la reine. Cette étude apporte une liste de 229 personnes qui ont reçues des médailles, ce qui représente une
source historique intéressante, autant pour la propagande dynastique que pour la loyauté des sujets et, dans le
contexte moderne, un ouvrage de référence irremplaçable pour la collecte des muséales.
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ФРАГМЕНТИ О ЧАЧКУ

1

Пу�о�исна књижевнос� може �а бу�е и о� забаве и о� �оуке.
Нама Србима �обро је �ошла свака овака књижевна рабо�а,
особи�о ка� се �иче наших ср�ских крајева.2
АПСТРАКТ: У XVII веку све се више �у�ује и ко�ном и морем, ш�о �у�о�исну ли�ера�уру чини
изузе�но значајном у �риказивању �алеких не�озна�их земаља. У XVIII веку рађа се и �осебан,
„сен�имен�ални“ �и� �у�о�иса чији са�ржај нису само �ејзажи и љу�и, већ и збивања у �у�никовој ин�ими. О�иси �у�овања све више �ос�ају �сихолошка �ела у скла�у са личним рас�оложењем ау�ора, �онека� �ро�кана хумором и са�иром. Посебна �раж �у�о�иса је ау�ен�ични
�ух времена, �очаран кроз �рецизне о�сервације о личнос�има и �о�ађајима са којима се ау�ор
сусреће на својим �у�овањима. Србија виђена и о�исана оком и �ером с�ранаца, �онека� и
нацр�ана, бу�ила је �осебно ин�ересовање и ра�озналос�. Међу с�ранцима који �у�ују ка
Ис�оку �румовима Србије и о�ворених очију у�ијају у�иске о оријен�алном Балкану, највише је
3
Бри�анаца, Француза, Немаца, Аус�ријанаца, Руса, Чеха, И�алијана, Јермена и �ру�их. Пу� их
наноси и у Чачак, је�но о� �о�ручја вишевековних ис�оријских збивања о� изузе�но� значаја за
Србију и ју�оис�очну Евро�у. Циљ ау�ора је �а, �риказујући у�иске о Чачку и ње�овој околини из
визуре с�раних �у�ника, расве�ли различи�е мо�иве који су их �о�с�ицали �а, �у�ујући кроз
Србију, �ођу и у чачански крај. Кроз ау�ен�ична све�очанс�ва о Србији �о�а времена �о��уније
и свес�раније се са�ле�ава �у�а и бо�а�а �рошлос� Чачка, је�но� о� малобројних ср�ских �ра�ова
који су с�ицајем срећних околнос�и, као и о�сус�вом �риро�них и �руш�вених ка�ас�рофа,
забележили �уних осам с�олећа не�рекину�о� �рајањa
КЉУЧНЕ РЕЧИ: �у�о�иси, �у�о�исна ли�ера�ура, Србија, с�ранци у Србији, Чачак, чачански
крај, �рошлос� Чачка, Си�мун� Ау�ус� Волф�ан� Фрајхер фон Хер�ер, Аме�е Ами Буе, Ен�ру Арчибал� Пеј�он, Гус�ав Хајнрих Вилхелм Раш, Павел А�олонович Ровински, Емануел Мари Франсоа
�е Пол Лефевр маркиз �'Ормесон, Мери Е�и� Дарам, Хербер� Вивијан, Јелена Лозанић Фро�ин�ам,
Пол Фор�ијер Џоунс

[1] Овај рад део је монографије која је у припреми.

[2] [Аноним], [без наслова], приказ Писма с �у�а. Бео�ра� – Параћин – Зајечар, Миливоје М. Костић (Београд: Штампарија Петра
Ћурчића, 1896), Бранково коло: за забаву, �оуку и књижевнос�, Ковчежић: Књижевне белешке, 2/14. јануар 1897, стубац 30.
[3] Анђа Тошић, Даница Филиповић и Никола Марковић, прир., Бри�ански �у�о�исци у нашим крајевима = British Travellers
Through Our Region [каталог изложбе] (Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 1996).
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Путопис као
књижевно-документарни жанр

56

Већ у првим сачуваним еповима налазе се
помени и описи путовања, а немачки песник
Хајнрих Хајне (Christian Johann Heinrich Heine,
1797-1856) путопис сматра најприроднијим и
најизворнијим обликом романа. Захваљујући
литерарној и културно-историјској компоненти, путописи преносе географска знања,
уче како се посматрају друге земље и њихове
историјске, географске, етнографске, економске и културне одлике. Један од најстаријих
путописаца је грчки историчар Херодот (484.
п. н. е. – око 425. п. н. е.), док се најстаријим
уметничким делом путописне књижевности
сматра Хомерова О�исеја (VIII в. п. н. е.).
Велика географска открића у доба ренесансе и веродостојније сагледавање стварности инспирисали су настанак путописног и
њему врло сродног авантуристичког романа.
У XVII веку све се више путује и копном и
морем, што путописну литературу чини још
значајнијом у приказивању далеких непознатих земаља. Стога је овај век познат као „доба
‘радозналог путника’ (‘voyageur curieux’),
неизбежних кавалирских путовања, путовања ради образовања и робинзонада, које
од времена Дефоа пружају нове могућности
да се фантазија иживљава у идеалним даљинама, које је немогуће проверити.“ 4
У XVIII веку рађа се и посебан, „сентиментални“ тип путописа чији садржај нису
само пејзажи и људи, већ и збивања у путниковој интими. Описи путовања све више
постају психолошка дела, често у облику
писама, субјективног и лежерног стила, са
много дигресија и без строге композиције,
у складу са личним расположењем аутора,
понекад проткана хумором и сатиром. Епистоларна форма дозвољава аутору да и себе
укључи у казивање, не само као посматрача
и сведока, већ и актера збивања. Писма су,
као засебни делови једне целине, погодна за
[4] Stanislav Bajić i dr., Rečnik književnih termina, ur. Dragiša
Živković (Beograd: Nolit, 1985), 623.

писање о посебним темама: језику, вери, књижевности, културном наслеђу... Лоренс Стерн
(Laurence Sterne, 1713-1768) се, захваљујући
успеху дела Сен�имен�ално �у�овање �о
Француској и И�алији (Sentimental journey
through France and Italy, 1768),5 сматра родоначелником овог жанра.
Лабаве структуре, као претежно субјективно виђење света, путописи се најчешће
излажу у првом лицу једнине (Ich-Form),
у форми дневника хронолошки омеђеног
трајањем путовања. Знатне су документарне вредности јер специфична дневничка
форма путописа (датирање и ознака места)
изискује тачност и веродостојност. Често су
интимистички обојени и приповедачки уобличени, уколико је аутор даровит и влада
списатељском вештином.
Посебна драж путописа је аутентични
дух времена, дочаран кроз прецизне опсервације о личностима и догађајима са којима
се аутор сусреће на својим путовањима. Временом, путописна књижевност постаје све
богатија авантурама, сјајем егзотичности и
величанственим описима природе, добијајући
на уметничком изразу и историјско-филозофској дубини. Једна од тема у којој су се
опробали бројни путописци је тајновити и
бајковити Исток са својим чарима - како у
описима путовања на Свети гроб, тако и у
записима путника трговаца.
[5] „[…] Ти људи о којима говорим јесу они који преброде
мора и поседе у страначкој земљи у намери да заштеде пара
из свакојаких разлога и под свакојаким изговорима; али
како би они могли уштедети себи и другима поприлично
излишног узнемиравања, штедећи своје паре код куће – и
како су њихове побуде за путовање кудикамо једноставније
него исељеника ма које од оних других врста, издвојићу ту
господу под назив: Обични путници.
Тим начином цео круг путника може се свести на следеће
�лаве: Докони путници, Радознали путници, Лажљиви путници, Охоли путници, Ташти путници, Мрзовољни путници.
Па онда следују: Путници под морање, Путник преступник и кривац, Путник несрећан и безазлен, Обичан путник.
И напослетку (ако вам је по вољи) сентиментални путник
(тиме мислим себе) који је пропутовао, о чем сам сад сео да
пишем – толико исто �о� морање и из besoin de voyager као
ма који из тог одељка […]“ (Лоренс Стерн, Сен�имен�ално
�у�овање кроз Француску и И�алију (Београд: Српска књижевна задруга, 1926), 8-9).

Обично уз горњи, путописни слој, паралелно тече и преплиће се суптилна прича о
самом себи. Путопис се понекад приближава
аналитичности „романа тока свести“, откривајући ауторово интересовање за понирање
у најскривеније дубине психе.
Унутарњи немир трагања и аналитички
тренуци аутора могу створити дело изразите рефлексивности и богате имагинације
са наглашеном филозофском димензијом.
По свом карактеру, путописи припадају
групи наративних, а у вредносном смислу
секундарних историјских извора. Уколико
им се приступи крајње опрезно и критички,
водећи рачуна о мотивима и околностима
њиховог настанка, као и личности њихових
аутора, могу бити веома значајни за изучавање историјских периода о којима не
постоји довољно других података. Обично
се пишу књижевно-уметничким, научно-популарним или новинарским (публицистичким) стилом.
У сусрет духу Балкана

Србија виђена и описана оком и пером
странаца, понекад и нацртана, будила је
њихово посебно интересовање и радозналост.
Какви су Срби у очима других народа? Колико
су представе странаца реалне и објективне,
засноване на сопственом искуству или формиране под утицајем владајућих стереотипа? 6
Током путовања и дужег или краћег
боравка у овој малој, тадашњој Европи мало
познатој балканској земљи, странци у непосредном контакту са домаћим становништвом
у приличној мери развејавају своје сумње и

[6] „Најчешће и најочигледније баријере интеркултурној
комуникацији засноване су на предрасудама, стереотипима
и етноцентризму. Стереотипи су, заправо, клишетиране,
наративне представе као и митови: и један и други феномен
су облици у којима појединци или колективи изражавају
слику о себи на основу претходно оформљених мишљења и
ставова. […] Стереот ипи у великој мери одређују понашање
чланова групе, посебно њихов однос према властитој (аутостереотипи) и осталим групама (хетеростереотипи)“ (Љиљана
Рогач Мијатовић, Кул�урна �и�лома�ија и и�ен�и�е� Србије
(Београд: Факултет драмских уметности; Институт за позориште, филм, радио и телевизију; Clio, 2014), 87).
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предрасуде, рушећи табуе вековима неправедно везиване уз један потлачен, али поносан и слободољубив народ.
Међу странцима који путују ка Истоку
друмовима Србије и отворених очију упијају
утиске о оријенталном Балкану, највише
је Британаца,7 Француза, Немаца, Аустријанаца, Руса, Чеха, Италијана, Јермена и других: „Тим најстаријим пролазницима на
путу за Исток, који су путовали морским,
речним и сувоземним путевима и били
изложени великом напору и опасностима
од ратова, куге и разбојника, треба одати
признање за све оно што су забележили,
без обзира на њихову шкртост у опису и
омашкама које су им се поткрадале.“ 8
У различитим пригодама и приликом
бројних путовања понекад бележе кратке
записе, сведочења, доживљаје и путничке
црте, које се жанровски могу посматрати као
прелазни облици између путописа у ужем
смислу и путописне репортаже. Често су у
питању „разнолики записи, који се крећу у
широком распону од новинских извештаја
у којима аутор жели укратко да нас упозна
са одређеним знаменитим местима, просторима или грађевинама, до научних расправа
које имају непретенциозну жељу да разјасне
одређене недоумице или погрешке из прошлости тога простора“.9 Стога се у овим путописним текстовима понекад могу пронаћи и
опширне историјске реминисценције.
У њиховим путним белешкама сачувани
су драгоцени подаци о балканском залеђу тог
времена, на пример да су кола реткост, људи
груби и сиромашни, а да се поруке преносе
довикујући се са брда на брдо.
У XVII веку Балкан је за западне Европ
љане и даље транзитна област на њиховом
[7] Тошић, Филиповић и Марковић, прир., Бри�ански �у�о
�исци у нашим крајевима = British Travellers Through Our Region
[каталог изложбе], [6].
[8] Види фусноту бр. 7.

[9] Лазар Томановић, Пу�о�исна �роза, прир. Горан Максимовић (Херцег Нови: Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 2007), 12.
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путу ка Турској. Најчешћа рута била је морски пут између Венеције и Цариграда дуж
далматинске обале, потом и копнени између
Сплита и Дубровника. По свему судећи, та
рута је у XVI и готово целом XVII веку била
безбеднија него северна рута кроз низију,
вероватно због честих војних немира. Као
и њихови претходници, путописци запажају сиромаштво сеоских средина, бедно
стање „каравансараја“ (путници су их често
називали „штале“/„стаје“) и путева, опустелост читавих области и окрутне услове
под којима су хришћани („Склавони“ или
„Илири“) живели.10
„Пиши што видиш, чујеш и осетиш“
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Описи делова српских земаља са благонаклоним вестима и запажањима страних, као
и домаћих географа, историчара, путописаца,
авантуриста, научника, писаца, духовника,
истраживача, ухода, обавештајаца, свештеника, официра, професора, новинара, књижевника, здравствених и хуманитарних радника,
као и многих других, аутентично дочаравају
мирнодопски и ратни живот у Србији током
временског распона од неколико столећа.
По свему судећи, најмање путника кроз
ове крајеве било је у XVIII веку, па у првој
половини XIX века Србија и Срби постају
откровење за Европу. Поред све већег броја
превода српских народних песама на европске
језике и занимљивих путописа о српским
крајевима, стране дипломате и државници
све више показују интересовање за српску
историју, док европски писци и новинари
више нису тако ретки гости у Београду: „Мало
европских земаља је доживело такву темељну
промену у XIX веку као Србија. Тачно је да су
многе европске нације у том веку доживеле
велике промене, од претежно пољопривредних у индустријска друштва, али Србија се
[10] Omer Hadžiselimović, “Balkans, pre-1914”, у Literature
of Travel and Exploration: an encyclopedia. Volume 1, A to F, ed.
Jennifer Speake (London; New York: Routledge – Taylor & Francis
Group, 2013), 68.

развила из једне потпуно назадне провинције Османског царства. Од друштва које
је одликовала неписменост и примитивна
пољопривреда, крајем века Србија се развила
у модерну европску државу, међународно
признату, са растућом индустријализацијом и
образованом средњом класом. Првих деценија
Србија је била ван интересовања западних
Европљана, али је неколико пута у току века
доспевала у жижу међународне пажње. […]
Деветнаести век је упознао свет са
Србијом.“ 11
О географским лепотама Србије, као и
друштвеним, историјским и културним карактеристикама местâ у унутрашњости, са симпатијама, између осталих, пишу аустријски
дипломата, филолог и албанолог Јохан Георг
фон Хан (Johann Georg von Hahn, 1811-1869);
пољски књижевник, преводилац и фолклориста Роман Зморски (Roman Zmorski, 18221867); чешки новинар, песник, приповедач,
критичар и путописац Јан Непомук Неруда
(Jan Nepomuk Neruda, 1834-1891); италијански оријенталиста, књижевни критичар,
књижевник и научник Анђело Де Губернатис
(Angelo De Gubernatis, 1840-1913); француски
књижевник и слависта Луј Леже (Louis Léger,
1843-1923); француски новинар и политичар Жозеф Ренак (Joseph Reinach, 1856-1921)
и многи други, истражујући сваки кутак,
посматрајући, распитујући се, бележећи и
упоређујући са животом у својим срединама...
Знатижељни странци непрестано су откривали „неку нову, неочекивану црту или особину карактера, наивности, а понекад и пуно
хумора“, како примећује Зморски.
Велики пријатељ Срба Густав Раш (Gustav
Rasch, 1825-1878) бележи да „само кратко
време, свега неколико година, док је српска
борба за слободу под вођством Црног Ђорђа
била победоносна и срећна, Срби су опет
држали своју тврђаву коју је краљ Душан
[11] Свејн Менесланд, Србија у XIX веку очима с�ранаца = Serbia
in the 19th Century Seen by Foreigners (Нови Сад: Прометеј; Oslo:
Sypress Forlag, 2016), 7.

први подигао, и опет истакли српски крст
на бедему на којем се тако дуго лепршала
крвава застава са полумесецом […] Азијатски варвари су исто тако, док су за време
своје тираније која је трајала више од двеста
година, цветну и богату Србију претварали у
пустињу, рушили и српске манастире.“
Његов савременик Феликс Филип Емануел Каниц (Felix Philipp Emanuel Kanitz, 18291904), који своје историјско-етнографске
путописне студије о Србији богато илуструје
цртежима србијанских пејзажа, историјских
споменика и маркантних личности које среће
на путу по Србији, такође „помиње ово сјајно
доба у историји несрећног српског народа
лепим и племенитим речима.“

ФРАГМЕНТИ О ЧАЧКУ

Једно од подручја вишевековних историјских збивања од изузетног значаја за
Србију и југоисточну Европу свакако су Чачак
и његова околина. Циљ аутора био је да, приказујући утиске о Чачку из визуре страних
путника, расветли различите мотиве који
су их подстицали да, путујући кроз Србију,
дођу и у чачански крај.
Кроз аутентична сведочанства о Србији
тога времена потпуније и свестраније сагледава се дуга и богата прошлост Чачка, једног од малобројних српских градова који
су стицајем срећних околности, као и одсуством природних и друштвених катастрофа,
забележили пуних осам столећа непрекинутог трајања.

ЧАЧАК ОЧИМА СТРАНАЦА

Сигмунд Аугуст Волфганг Фрајхер фон Хердер (Siegmund August Wolfgang Freiherr von Herder, Бикебург,
Доња Саксонија, 18. август 1776 – Дрезден, 29. јануар 1838), генијални саксонски геолог и рударски стручњак,
рођен је у породици племенитог духа и високог образовања. Славни Гете био је пријатељ његовог оца Јохана
Готфрида и Сигмундов крштени кум, те су доста времена проводили заједно, обилазећи планинске и рударске
крајеве широм Немачке. Већ тада се код младог Сигмунда буди склоност ка природним наукама, нарочито ка
минералогији и рударству. На чело саксонског рударства долази 1809, пошто је претходно, изузетно успешно,
радио у најпознатијим рудницима Пољске, Мађарске, Аустрије, Шведске, Норвешке, Ердеља, Баната и другим.
За своје заслуге у побољшању рударства, 1816. од саксонског краља добија племићку титулу Freiherr или барон.
Идеја кнеза Милоша Обреновића, човека изузетне интелигенције, великог практичара и дипломате да
обнови рударство у Србији тридесетих година XIX века, била је кључна за успостављање односа са првим човеком саксонског рударства, бароном фон Хердером. Одмах пошто је Србија 1830. постала аутономна држава, кнез
Милош је, кришом од Турака, започео преписку са „врховним рударским старешином“ Саксоније. Предлог фон
Хердера да лично обави геолошко истраживање Србије кнез оберучке прихвата.
Фон Хердер 21. јула 1835. полази из Фрајберга у Србију, носећи са собом оригиналан и драгоцен поклон
кнезу Милошу - своју збирку од 500 примерака систематски сређених минерала и стена сакупљених по свим
крајевима света, са свим потребним подацима. Касније обогаћена узорцима које је прикупио у Србији,12 била је
прва права збирка минерала у Србији.13
Истраживачко путовање фон Хердера почиње 24. августа 1835. из Крагујевца према Јагодини и даље ка
Пожаревцу. Истраживање природних богатстава Србије трајало је седамдесет дана, обухвативши маршруту са
осам различитих путних праваца и релација. Чачак је био у оквиру седме путне релације (19-28. ок�обар 1835):
[12] На Рудњаку код Краљева открива нову врсту минерала сивоплаве боје коју је 1839. у кнежеву част назвао милошин (Станоје
Станојевић, прир., Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка. Књ. IV, С-Ш (Нови Сад: Штампарија Будућност; Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001), 790).

[13] „Кнежев поклон остао је у Београду све до зиме, чекајући боље санке којима ће сандуци бити пренети у Крагујевац.
Збирка је остала у Крагујевцу до марта 1842, када је пребачена у Београд, у просторије тадашњег Министарства финансија.
Из практичних разлога, 1844. Збирка је уступљена београдском Лицеју и гимназији, а потом Великој школи на чување, да би
1905. припала тек основаном Универзитету. Хердерова збирка данас се налази у Музеју минерала и стена Рударско-геолошког
факултета.[…] Из оригиналне Збирке сачувана су 254 узорка, од којих 32 немају своју етикету, те 68 етикета чији су узорци
изгубљени. […] Овако сређена збирка је већ у то време имала велику музејску вредност и као таква представља основу читаве
српске природњачке музеологије.“ ([Anonim], „Prva mineraloška zbirka u Srbiji“, 15-16 PRIPREME MNRLS SER 60_210x285, 85-86, [s. l.]),
http://www.rgf.rs/aktuelnosti/aktuelnosti/Blago%20Zemlje/15-16%20MNRLS%20SER%2060_210x285.pdf; PRIPREME Plemeniti
minerali Srbije - rgf.bg.ac.rsrgf.bg.ac.rs/aktuelnosti/aktuelnosti/Blago Zemlje/15-16 MNRLS SER (преузето 25.11.2018).
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Ваљево, Чачак, Врњци, Пожега, Ужице, пут уз Дрину, Рогачица, Крупањ, планина Јагодња, Осечина, Ваљево.
Обилазећи Србију, фон Хердер израђује предлог за отварање рудника у Србији и школовање стручњака за ову
област. Већ тада је предвидео да ће Мајданпек и Бор бити међу најважнијим рудницима Европе.14
Иако се никада нису срели, кнез Милош је, уз велику захвалност и поштовање, наградио његово залагање
– поред новчане награде од 1.000 дуката, поклонио му је и специјално исковану, сребром, златом и брилијантима украшену сабљу са посветом. Барон фон Хердер био је први странац који је као одличје од српског кнеза
примио скупоцену сабљу.
Десет година после Хердеровог путовања по Србији, на основу писама Совјету и путног дневника који је
водио, у Београду су 1845. издате Хердерове путне белешке на старословенском језику: Барона Ж. А. В. Хер�ера
Ру�арскый �у�ъ �о Сербіи: 1835. �о�.: у изво�у (У Београду, Кньигопечатньа Княажеско-Србска, 1845). Друга,
интегрална верзија штампана је на немачком језику 1846. у Пешти под насловом Bergmännische Reise in Serbien in
Auftrag der Fürstlich– Serbischen Regierung ausgeführt im Jahre 1835 von S. A. W. Freiherrn von Herder (Pesth: Verlag von
Konrad Adolph Hartleben, 1846). Исто дело, под насловом Ру�арско �у�овање �о Србији с�рове�ено 1835. �о�ине �о
нало�у Вла�е Кнежевине Србије (у преводу Добриле Бегенишић), објавио је „Службени гласник“ из Београда 2014.

Рударско путовање по Србији
спроведено 1835. године по налогу Владе Кнежевине Србије15

Шес�а �у�на релација
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15. октобар - Путовали смо од Карановца до Чачка, а пут је трајао седам сати. Пут је
водио широком долином Мораве, кроз прелепу храстову шуму којом смо ишли четири сата.
Иначе, ништа више занимљиво овде није могло да се види.
Вода Слатине била је без садржаја.
1-18. октобар - Ово време провели смо у Чачку, да бисмо обавили припреме за путовање.
Посетио сам супругу господина генерала Јована Обреновића. Примила ме је веома
срдачно и позвала ме на ручак, али морам да напоменем да нисам имао ту срећу да упознам
лично и господина генерала. Био је одсутан пошто је послом био на босанској граници, али
сам имао ту срећу да се побрине за мој пријем у Чачку, као и за моје даље путовање у Ужице.
На томе сам му веома захвалан и осећам се обавезним да то напоменем и у овом дневнику.
Се�ма �у�на релација

Чачак, 18. октобар 1835.

19. октобар - Време је и даље било лоше, Овчар и Каблар су још увек били прекривени
снегом, тако да смо дан провели у Чачку, где смо обавили квалитативне анализе узорака
воде и стена, који су у међувремену донети […]
Предвече смо били у гостима код супруге господина генерала Јована Обреновића, те јој
овом приликом захваљујемо на доброти и предусретљивости које нам је указала.
20. октобар - У девет сати ујутро отпутовали смо из Чачка у Пожегу.
Време је било облачно, а врхови планина били су обавијени маглом, тако да нам је
поглед био ограничен.
[14] „Хердер је на свом путу сакупио повећу збирку руда и камења, од којих је један део оставио кнезу Милошу, а други део
однео у Фрајберг (Жујовић 1893). Овако увећана геолошка збирка била је смештена у посебној соби крагујевачког ‘коначића’
у оквиру Музеума крагујевачког. Кнез Милош је брижљиво чувао минерале које је добио од Хердера, чији је труд наградио са
1.000 дуката и специјално искованом сабљом, украшеном брилијантима“ (види фусноту број 13).
[15] Bergmännische Reise in Serbien in Auftrag der Fürstlich-Serbischen Regierung ausgeführt im Jahre 1835 von S. A. W. Freiherrn von
Herder (Pesth: Verlag von Konrad Adolph Hartleben, 1846) = Сигмунд Аугуст Волфганг фон Хердер, Ру�арско �у�овање �о Србији: с�рове�ено 1835. �о�ине �о нало�у Вла�е Кнежевине Србије, прев. Добрила Бегенишић (Београд: Службени гласник, 2014), 82, 83, 84, 85.

ФРАГМЕНТИ О ЧАЧКУ
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Сл. 1 - Барона Ж. А. В. Хер�ера: Ру�арскый: �у�ъ �о Сербіи: 1835. �о�.: у изво�у.
(У Београду: У Кньигопечатньи Княажеско-Србской, 1845.) (Хердерове путне
белешке на старословенском језику)
Сл. 2 - Барона Ж. А. В. Хер�ера: Ру�арскый: �у�ъ �о Сербіи: 1835. �о�.: у изво�у.,
стр. 35 на којој се помиње Чачак

Сл. 3 - Bergmännische: Reise in Serbien: in Auftrag: der Fürstlich–Serbischen Regierung:
ausgeführt im Jahre 1835 von S. A. W. Freiherrn von Herder (Pesth: Verlag von Konrad
Adolph Hartleben, 1846)

Сл. 4 - Ру�арско �у�овање �о Србији с�рове�ено 1835. �о�ине �о нало�у Вла�е Кнеже
вине Србије (превод Добриле Бегенишић) (Београд: Службени гласник, 2014)
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Пут је најпре водио у правцу запада уз широку плодну долину Мораве; затим смо постепено скренули ка југозападу и почели да се пењемо уз планину Јелицу, на чијем се крајњем
северном краку уздиже високи Овчар. Након два сата хода стигли смо до њеног залеђа и
почели смо да се спуштамо према селу Дљин, где смо наишли на Белицу, која долази из
правца југа, а одмах потом стигли смо у долину Мораве, у коју се улива Белица. Преко реке
смо прешли помоћу скеле, а затим смо ишли левом или северном обалом, углавном по брдовитим стрмим обронцима, а само последњих четрдесетак минута пута ишли смо кроз равницу до Пожеге.
Читав предео од Чачка до Пожеге био је ведар, пријатан и обрађен, за разлику од предела
кроз које смо претходно прошли, који су били пусти и мрачни. Томе је доприносио и карактер планина, а и карактер људи и села. Људи су предусретљиви и пријатни, што су посебно
показивали према мојим колима која су путовала кроз дубоко блато. У свим селима кроз која
смо пролазили сељаци су се окупљали и љубазно су нам нудили поврће, сир и шљивовицу.
У топографском смислу занимљиво је да су високи Овчар, који представља крајњу
северну тачку Јелице на Морави, и Каблар, који се налази са друге стране Мораве, некада
били једна планина, те да је Морава прокрчила себи пут између ове две планине, Овчара и
Каблара. Туда је отекло оно велико језеро које је некада овде постојало, а које су са западне
стране окруживали врхови Златибора и Округлице, са јужне стране Мучањ и Голија, са
источне Јелица и Овчар, са северне стране Сочица и Каблар. Све ове планине повезане су и
окруживале су као високи бедеми котлину у којој лежи Пожега, али је Морава услед неке
катастрофе провалила кроз њих.
Што се геогностичких прилика тиче, источно подножје Јелице чини жути пешчар с примесама гвожђа, а на врховима се појављује микашист, прожет гвозденом кварцном масом,
а затим се, додуше на краткој попречној релацији, појављује серпентин, који се налази на
микашисту и поред њега. Они чине ту уску залеђину и пружају се према југу и према северу.
После микашиста и серпентина појављује се кречњак, који се пружа дуж читавог западног
обронка, све до села Дљин, где се у великим количинама појављује кварцни микашист, од
којег се састоји неколико планина, затим се опет појављује кречњак, па опет сиви микашист, од кога се састоје југозападне падине Каблара. Он се простире све до Пожеге, где се
губи испод слојевитих планина.
Занимљивост Пожеге су бројни римски остаци, пре свега надгробни споменици са натписима и друга уметничка дела. Било би добро да се научно обраде сви римски остаци у
Србији, било да је реч о новцу, обрађеном камену, гробовима или грађевинама, да се то све
попише и сакупи на једном месту и да се направи историјски музеј. То је наша препорука
највишим властима Србије.
◆◆◆

Амеде Ами Буе (Amédée Ami Boué, Хамбург, 16. март 1794 – Беч, 21. новембар 1881), немачко-аустријски
лекар, путописац, геолог и географ, пореклом из породице хугенота или калвиниста (француских протестаната, припадника Протестантске реформистичке цркве Француске) из Бержерака у Дордоњу (Француска), који
су 1705. емигрирали у Немачку. Одрастао је и школовао се у родном Хамбургу, затим Женеви, Паризу и Единбургу, где 1814. уписује медицину, али се све више окреће геологији и ботаници. Још током студија започиње
геолошка истраживања по разним деловима Шкотске и Хебридима. Након завршених студија 1817. одлази у
Париз где је оснивач (1830), касније и председник (1835) Француског геолошког друштва (Société Géologique de
France). Свој даљи живот посветиће путовањима и изучавању геологије и географије.
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Од 1841. живи у Бечу, где узима аустријско држављанство и постаје
члан Академије наука (1848). Најдуже живи и ради у аустријској престоници као културном центру најближем Европској Турској, коју је
целога живота проучавао. Прве екскурзије по њој предузима 1836. и
1837, а први извештај са тога пута штампа 1836. у часопису Француског
Геолошког друштва, коме је био први председник.
Пропутовао је југоисточну Европу и у многим радовима и књигама
оставио драгоцене описе српских крајева. Објавио је мноштво петрографско-геолошких детаља са својих првих екскурзија и растумачио
их у светлу резултата нове геолошке науке. Његове белешке о рудном
богатству, минералима, споменицима културе, насељима и путевима
драгоцена су грађа за проучавање прошлости овог дела Европе.
Путовања и истраживања Амија Буе по Европској Турској, тада
мало познатој области, изузетно су утицала на касније генерације
студената широм Европе. Као најзначајније треба истаћи његово
монументално четворотомно дело La Turquie d’Europe ou observations
sur la géographie, la géologie, l’histoire naturelle, la statistique, les moeurs, les
coutumes, l’archéologie, l’agriculture, l’industrie, le commerce, les gouvernements
Сл. 5 - Амеде Ами Буе
divers, le clergé, l’histoire et l’état politique de cet empire (Turkey in Europe, or
(1794-1881)
Observations on the Geography, Geology, Natural History, Statistics, Customs
and Habits, Archaeology, Agriculture, Industry, Commerce, Various Governments, Clergy, and the History of the Political State
of this Empire) (Paris, 1840), као и двотомно дело Recueil d’Itinéraires dans la Turquie d’Europe: détails géographiques,
topographiques et statistiques sur cet Empire par Ami Boué (Itineraries in Turkey in Europe: Geographical, Topographical
and Statistical Details on the Empire) (Vienne: En Comission chez W. Braumüller, Libraire de l’Académie Impériale des
Sciences, 1854). Други том обухвата маршруте његових путовања по Косову 1836-1838 (Пећ, Дечани, Приштина,
Качаник, Гњилане, Призрен).
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Сл. 6 - La Turquie d’Europe ou observations sur
la géographie, la géologie, l’histoire naturelle, la
statistique, les moeurs, les coutumes, l’archéologie,
l’agriculture, l’industrie, le commerce, les
gouvernements divers, le clergé, l’histoire et l’état
politique de cet empire par Ami Boué. Tome premier
(Paris: Chez Arthus Bertrand, éditeur, 1840)

Сл. 7 - Recueil d’Itinéraires dans la Turquie d’Europe:
détails géographiques, topographiques et statistiques
sur cet Empire par Ami Boué. Tome second (Vienne:
En Comission chez W. Braumüller, Libraire de
l’Académie Impériale des Sciences, 1854)

Сл. 8 - Die Europäische
Türkei, 2 Bände von
Ami Boué ( Wien:
Neudruck der Ausgabe,
1889)
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Сл. 9 - Die Europäische Türkei von Ami Boué. I Band (Wien:
Verlag von F. Tempsky, 1889)
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Сл. 10 - Autobiographie du Docteur médécin Ami Boué:
membre de l’Academie Impériale des Sciences de Vienne etc.:
né à Hambourg le 16 mars 1794 et mort comme Autrichien à
Vienne (Vienne, Novembre 1879)

Дело La Turquie d’Europe преведено је и на немачки језик - Die Europäische Türkei, 2 Bände von Ami Boué (Wien:
Neudruck der Ausgabe, 1889) у две књиге. У предговору Ами Буе истиче да се служио Вуковим делима и захваљује
му због тога. Из његовог дела La Turquie d’Europe браћа Жујовићи и Јован Цвијић на српски језик преводе и у
додатку Геолошких анала наштампавају Геолошку скицу Европске Турске јер је тиме Буе поставио основе за
геологију Балканског полуострва, дакле и српских земаља.
Био је дописни члан Друштва српске словесности од јануара 1857, а Српског ученог друштва од лета 1864. године.
Ревизију својих радова Буе издаје 1864. у спису Geologie der Europäischen Türkei (Sitzungsberichte der k. k.
Akademie d. Wissenschaften, 19 Bd.).
У Бечу 1879. штампа своју аутобиографију Autobiographie Du Doctèur Médécin Ami Boué: Et Catalogue Des Oeuvres,
Travaux, Memoires Et Notices коју је разделио својим познаницима, не пуштајући је у књижарски промет. Његову
биографију на српском језику написао је Ђуро Пилар (1846-1893), геолог, универзитетски професор и путописац.
Данас је Ами Буе у научној јавности познат не само као пионир аустријске геологије, већ и као један од
зачетника успостављања и одржавања међународних и националних геолошких односа.16

Европска Турска
(кроз Моравску долину)

Од Карановца до Чачка пружа се пространа равница, где пут води кроз храстову
шуму, која се завршава на сат и четврт хода од Чачка. Поглед са Овчара и Каблара оставља
најснажнији утисак на путника. У подножју ових планина, од којих је једна висока бар
[16] Наро�на енцикло�е�ија ср�ско-хрва�ско-словеначка. Књ. 1, А-З, s. v. „Ами Буе”, 287-288.
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1900, а друга око 1500 стопа, пружају се виногради. Путовање траје 6 сати, а пут води
поред следећих села: Маркова Река, Самаила 167 кућа и 1007 становника, Мршинци са
Слатинским ханом на три сата хода од Карановца, Јежевица, Виљуша и Дрвари. Село
Адрани 141 кућа и 751 становник остаје на десној страни пута између Маркове Реке и
Самаила. Наспрам Виљуше, на левој обали, смештен је засеок17 Коњевићи. Пред Чачком
се прелази преко једног потока, који се спушта са југа планине Јелице. На другој страни
Мораве протеже се обрадива равница коју чине плодни наноси трију река: Чемерница,
(Mavtscha), Дичина и Каменица. Ова варошица, смештена на јужном подножју брда
Љубић, обухвата 305 кућа и 948 становника. Ту је седиште заповедника и чачанског
окружног суда. У варошици се налазе једна црква и једна школа са два разреда. Окружни
прота има 13 парохија и 6 цркава.
Чачански округ обухвата 4 среза: драгачевски, студенички, карановачки и трнавски
(село са 95 кућа и 677 становника) или 58 општина, 2 варошице, 56 села, 174 засеока,
7607 кућа, 46073 становника и 4 школе. Пошта је у главном месту, а карантин и зборно
место у Рашки. Драгачевски срез чине 17 села, 25 засеока, 2287 кућа и 15710 становника. Заповедник борави у Вирову. Студенички срез обухвата 10 села, 114 засеока, 936
кућа и 7597 становника. Заповедник је у Кладници и Студеници. Карановачки срез
чине једна варошица, 18 села, 20 засеока, 2742 куће и 14122 становника. Заповедник је
у Карановцу. Трнавски срез обухвата једну варошицу, 11 села, 15 засеока, 1642 куће и
8649 становника. Заповедниково пребивалиште је у Чачку.
У овом граду је једна стара српска црква, коју су Турци претворили у џамију. За
време Карађорђа она поново постаје црква, да би за 1813. године, за време Милоша, била
поново џамија. На почетку устанка 1815. године кнез Милош се ушанчио управо на јужној падини брда Љубића, одакле је протеривао Босанце, који су долазили из Ужица...
Ужичка епархија обухвата црквено подручје Чачка, Ужица и Рудника или 115 парохија са 58 цркава, 11 манастира са 44 калуђера и 110 свештених лица.18
Збирка путописа
по Европској Турској19

Србија је сада подељена на 17 округа, односно, на 54 области или среза који имају
1170 општина.
То су следећи окрузи: Београдски (Belgrade), Ваљевски (Valievo), Шабачки (Schabatz),
Подрински или дринске границе (Podrina), Ужички (Oujitza), Чачански (Tschatschak), Крагујевачки (Kragoujevatz), Руднички (Roudnik), Крушевачки (Krouschevatz), Јагодински (Jagodina),
Ћупријски (Tchoupria), Алексиначки (Alexinatz), Гургусовачки (Gourgousovatz), Црноречки
(Tzrna-Rieka), Крајински (Kraina), Пожаревачки (Pojarevatz) и Смедеревски (Semendria).
◆◆◆

[17] Облик засеок (у даљем тексту: засеока) преузет је из оригинала.
[18] Boué, Recueil d’itinéraire dans la Turquie d’Europe. T. II…, 309-311.
[19] Boué, Recueil d’itinéraire dans la Turquie d’Europe. T. I..., 8.
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Ендру Арчибалд Пејтон (Andrew Archibald Paton, Единбург, 19.
март 1811 – 5. април 1874), британски дипломата, оријенталиста и путописац. Након завршеног универзитета, предузима путовања од Напуља у
Беч, а одатле кроз разне земље Источне Европе и Блиског истока. Кратко
време (1839-1840) је приватни секретар британског конзула Џорџа Хоџиса
у Египту. У кризи око смене династије у Србији 1842. укључује се у делатност људи око шкотског дипломате, писца и политичара (члана Парламента 1847-1852), Дејвида Уркарта (David Urquhart, 1805-1877), уредника
часописа Portfolio у Лондону, који је радио на стварању нове српске доктрине („Начертаније“). Од 1843. кратко време је наименован као „the acting
consul-general“ у Србији. Из писама која су сачувана (Фонд Дејвида Уркарта
у Оксфорду и др.) види се да је био упознат са плановима Србије за ослобођење српског народа у турским покрајинама. Британски амбасадор у
Бечу шаље га 1846. да испита аустријске луке на јадранској обали. Обе
епизоде описао је у две књиге, које су више путописна литература него
историја. Од 1862. врши функцију британског конзула за Дубровник и Боку
Которску. За српску историју важни су његови радови: Servia, or a Residence
in Belgrade 1843-1844, (London, 1845, 1855);20 Servia, Youngest Member of the
Сл. 11 - Ендру Арчибалд Пејтон
European family: or, A Residence in Belgrade, and Travels in The Highlands and
(1811-1874)
Woodlands of the Interior, during the years 1843 and 1844. by Andrew Archibald
21
22
Paton, Esq. (London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1845); Highlands and Islands of the Adriatic, Including
Dalmatia, Croatia, and the Southern Provinces of the Austrian Empire. Vol. 1-2 (London: Chapman and Hall, 1849);23 The
Bulgarian, the Turk and the German (London: Longman Brown, Green and Longmans; Brussels: C. W. Froment, 1855).

Српски Чачак у заметку

Љу�и у�лавном верују �а �овољно �ознају О�оманско царс�во ако су бар мало чи�али о�ромну ком�илацију
коју је објавио учени �. �е Хамер... али ван �о� цен�рално� �ока �ос�оји и уну�рашњи живо� �ровинције, чију слику
�ек �реба ура�и�и.
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[...] Настављајући пут богатом долином Мораве - која је овде широка неколико миља и
може да има десет пута више становника од садашњег броја, стигосмо у Чачак, који је исто
онако симетрично планиран као Пожега. Чачак је стари и нови, али стари турски град је
нестао, а нови, српски Чачак још је у заметку. План по којем су ова два нова насеља саграђена
је једноставан - састоји се од кружног или четвртастог пијачног трга са радњама у стилу турског базара, и правих улица које се рачвају од њега. Одсео сам у хану, а онда отишао начелниковој кући да предам писмо. Идући зеленим уличицама заустависмо се најзад пред високом
дрвеном оградом, изнад које су се дизали жбунови ружа и другог цвећа. Ушавши, нађосмо
се на травњаку налик на гладак тепих, а на супротној страни налазила се лепа сеоска кућа,
налик на грађанску вилу у околини Лондона. Начелник није био код куће, али га је љупко
заступала његова млада жена, леп примерак чачанске лепотице. Ускоро нам дођоше у посету
заменик начелника и судија. Онда се појави један тамнопут човек доброћудног изгледа,
стар између тридесет и четрдесет година, европског изгледа, у немачким панталонама и
[20] Chapter XVI: Poshega.—The river Morava.—Arrival at Csatsak.—A Viennese Doctor.—Project to ascend the Kopaunik.—Visit
the Bishop.—Ancient Cathedral Church.—Greek Mass.—Karanovatz.—Emigrant Priest.—Albania Disorders.—Salt Mines, 174-185.

[21] Esq., скраћено од Esquire – титула поштовања за припаднике вишег социјалног сталежа, изнад ранга џентлмена, а испод
ранга витеза.

[22] Дело је објављено и на српском језику: Ендру Арчибалд Пејтон, Србија, најмлађи члан евро�ске �оро�ице: или Боравак у
Бео�ра�у: и �у�овања �о �ланинама и шумама уну�рашњос�и 1843. и 1844. �о�ине, прев. Бранко Момчиловић (Нови Сад: Матица
српска, 1996).
[23] Енцикло�е�ија ср�ске ис�орио�рафије, s. v. „Патон (Paton) Ендрју Арчибалд“, 561-562.
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Сл. 12, 13 - Servia, The Youngest Member of the European family: or, A Residence in Belgrade, and Travels in The Highlands and
Woodlands of the Interior, during the years 1843 and 1844. by Andrew Archibald Paton, Esq. (London: Longman, Brown, Green,
and Longmans, 1845)

прслуку, али са турским јахаћим огртачем. „Ево доктора“, рече госпођа, и човек у турском
јахаћем огртачу нам се представи овако:
24

Доктор: „I’ bin a’ Wiener.“
Писац: „Gratulire: dass iss a’ lustige Stadt.“ 25
Доктор: „Glaubn’s mir, lust’ger als Csatsak.“ 26
Писац: „I’ glaub’s.“ 27

Судија, смирен, постарији, мало гојазан човек, упита ме којим путем сам ишао и којим
намеравам да наставим. Обавестио сам га о појединостима свог путовања и додао да намеравам да идем долином Мораве до њеног ушћа у Дунав. „Добри људи у Београду не путују
из задовољства и могли су да ми дају мало обавештења; стога сам означио свој пут проучавајући мапу.“
[24] Ја сам Бечлија (немачки).

[25] Честитам, то је весео град (немачки).

[26] Верујте ми, веселији од Чачка (немачки).
[27] Верујем (немачки).
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„Скренули сте с пута да бисте видели Соко“, рече он. „Можете исто тако да продужите
путовање до Новог Пазара и Копаоника, и видећете целу Србију пред собом, од Босне до
Бугарске, од Балкана до Дунава; не карту или копију, већ оригинал.“
„Искушење је неодољиво. Одлучио сам да послушам ваш савет.“
Кренусмо затим скупа у посету чачанском епископу, који живи у најлепшој кући у месту,
великој, добро грађеној вили на благој падини у травнатом ограђеном простору. Епископ нас
је примио у отвореном киоску на првом спрату, у којем су свуд около били јастуци; одатле
се пружа леп поглед на брда која затварају моравску долину. Овде нема густих шума и стрмих литица које дају неку сурову лепоту долини Дрине; поглед лута преко богатог жутог
поља до брда која су сувише далеко да би се видели одређени детаљи, али су нејасно сива
и лепа у провидном ваздуху ране српске јесени.
Епископ је изванредан примерак милитантног свештеника - снажан и жесток човек од
шездесет година, у крзненој одори, са црном кадифеном капом. Његове жестоке оптужбе
поводом Милошевих 28 незаконитих присвајања навукле су непријатељство тог значајног
човека, али сада је био на врхунцу популарности.
Његова питања односила су се углавном на стање странака у Енглеској, и нисам могао
да не помислим да је његова филозофија вероватно налик на филозофију америчког пароха
у карантину у Смирни, који је сматрао да су жестоке борбе и сукоби неопходни ради прочишћавања моралне атмосфере, као што су грмљавина и муња потребни да прочисте
видљиво небо. Опростисмо се затим од епископа и одосмо кући, јер се понудило неколико
кандидата да ме угосте. Ја се, међутим, одлучих за веселог доктора, који живи у кући у којој
је раније становао Јован Обреновић, најмлађи и омиљени Милошев брат.
Сутра ујутро пробудише ме већ у шест сати да ми саопште да се начелник вратио из
унутрашњости и да ме очекује. Уставши, видех да је он обичан, једноставан Србин старе
школе. Обавестио ме је, пошто је данас светац, да епископ неће почети богослужење док ја
не дођем. „Шта?“ помислих у себи, „зар епископ мисли да су ови бучни Британци сви православне вере?“ Доктор је мислио да не треба да идем, „јер“, рече он, „ко год жели да вежба
врлину стрпљења може то да чини на православном богослужењу или у мађарској парници!“ Али начелник је одлучио да се иде, а ја, увек спреман да се прилагодим обичајима
земље, пођох с њим.
Саборна црква је веома стара грађевина, византијског стила, и најпре је била црква,
затим џамија, па опет црква. Шестоугаони и сталактитски украси у угловима, као и мермерни под украшен геометријским арабескама, указивали су на утицај ислама, али слике
распећа и изглед свештеника подсетише ме да се налазим у хришћанском храму.
Епископ, у владичанској одежди, био је обучен у одору од гримизне кадифе и белог
атласа, проткану златом, која је у Бечу коштала триста фунти. Док је седео у својој столици,
са митром на глави и владичанским штапом у руци, изгледао је са својом белом густом брадом као импозантни представник духовне власти. Понекад би добио мекши израз и деловао
благо, као да му не би било испод части да дâ опрост грехова и једном цару.
Овом приликом посвећен је један свештеник; али служба је била тако дуга (пуна два и
по сата), да су ме заморила бескрајна клањања и покрети, и више него једном сетих се добронамерне докторове жеље да се чувам православног богослужења и мађарске парнице; али
певање беше добро, једноставно, моћно, и старински интонирано. При крају службе, скуп
[28] Мисли се на кнеза Милоша Обреновића [прим. аут.].
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верника доби танке воштане свеће, које сви запалише. Затим приђоше и пољубише крст и
Јеванђеље, које беше опточено веома финим сребрним и златним филиграном.
Од дуге службе добих добар апетит. Када сам се вратио доктору, он се осмехну и рече:
„Сигуран сам да сте спремни за café au lait.“ 29
„Признајем да је било прилично lanweilig.“ 30
„Држите се убудуће мог савета и клоните се православног богослужења и мађарске
парнице.“
Одосмо затим да се опростимо од епископа, кога као и јуче затекосмо у киоску, у новом
крзненом огртачу, величанственог као увек, са великим, сјајним прстеном на кажипрсту.
„Да нисте дошли у време поста“, прогунђа он, са доброћудним осмехом какав се очекује
од тако страшног човека, „приредио бих вам ручак. Познато ми је да се Енглези добро боре
на мору, али не знам да ли воле слану рибу.“
Причају за овог епископа да је једног ранијег путника, када се овај дигао да пође, упитао: „Јесу ли вам пиштољи исправни?“ Када је путник одговорио потврдно, епископ је одговорио: „Онда пођите с мојим благословом.“
Мада седиште епископа, Чачак је обично село, и безначајан је кад човек помисли на
величанствену равницу у којој се налази. При сваком кораку који сам учинио у овој земљи,
помишљао сам на красно земљиште које она нуди за систем насељавања који одговара
осећањима и користан је за интересе садашњих становника […]. 31
◆◆◆

Густав Хајнрих Вилхелм Раш (Gustav Heinrich Wilhelm Rasch, Хановер, 1825 – Шонеберг (Берлин),
14. фебруар 1878), правник, немачки национални демократа, учесник мартовских догађаја у Берлину 1848, борио
се у Италији под Гарибалдијем. У XIX веку путује по југоисточној Европи, те су посебно драгоцене странице његових књига са импресијама о Србији и Црној Гори, у којима Србе описује као слободољубив и демократски народ:
„Међу немачким путницима-намерницима који су током седамдесетих година XIX века обилазили наше крајеве
и објавили своје путописне списе, књижевни посленик и публициста Густав Раш спада међу најзанимљивије и
најплодније. Међутим, о њему знамо сразмерно мало, будући да и најпоузданији немачки лексикографски приручници о њему не садрже жељене информације. Једино нам знаменити Кошов Ли�ерарни лексикон (Deutsches
Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch. Hrsg. von Wilhelm Kosch. Bern, 1990, Bd. XX, 594) пружа
шкрта обавештења, с тим што се она делом заснивају на претпоставкама. Према Кошу, Густав Раш рођен је око
1820, а умро, по свој прилици, између 1876. и 1880. у Берлину. Пошто је 1848. суделовао у револуцији, избегао
је на неко време у Париз. По повратку у Немачку осуђен је на годину дана тамнице. Потом делује као правник и
публициста. Одржава присне везе са Аугустом Бебелом и другим вођама немачке социјалдемократије, што се на
свој начин одразило на његова схватања и демократска уверења, која су га, сва је прилика, и навела да суделује
у борбама Италије под вођством Гарибалдија. А рекло би се да су га та уверења довела и у Србију и Црну Гору, у
којима је, као што то показују његови списи, нашао земље које се, по његовом утиску и уверењу, одликују оним
демократским својствима која недостају његовој земљи.
Своје интересовање за наше крајеве Густав Раш први пут обелодањује 1867, објавивши свој спис о Источном питању (Die Völker der unteren Donau und die orientalische Frage. Breslau, 1867). У том спису се одлучно залаже
за потлачене и угњетене балканске народе, посебно за Србе, те се заиста може рећи да је био „један од најодушевљенијих пријатеља кога су Срби икад имали“ (Zoran Konstantinović, Deutsche Reisebeschreibungen über Serbien
und Montenegro. München, 1960, 111). Године 1873. објавио је две своје путописне књиге о Србији – Die Türken in
Europa (Турци у Евро�и) и Der Leuchtthurm des Ostens. Serbien und die Serben (Све�ионик Ис�ока. Србија и Срби) – које
спадају у најзанимљивије немачке путописне књиге о Србији у другој половини XIX века.
[29] Бела кафа (француски).
[30] Досадно (немачки).

[31] Пејтон, Србија, најмлађи члан евро�ске �оро�ице или Боравак у Бео�ра�у..., [5], 126-131.
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Сл. 14 - Die Völker der unteren Donau und die orientalische Frage
von Gustav Rasch (Breslau: Verlag von Joh. Urban Hern., 1867)

Сл. 15 - Die Türken in Europa von Gustav Rasch. Erster
Band (Prag: Druck und Verlag der Buchdruckerei von J. S.
Skrejšovský, 1873)

Сл. 16 - Der Leuchtthurm des Ostens. Serbien und die Serben
von Gustav Rasch. Zweite Auflage (Prag: Druck und Verlag
der Buchdruckerei Dr. F. Skrejšovský, [s. a.])

Сл. 17 - Zwölftes Kapitel [Дванаесто поглавље]: Čačak (Der
Leuchtthurm des Ostens. Serbien und die Serben von Gustav Rasch.
Zweite Auflage (Prag: Druck und Verlag der Buchdruckerei
Dr. F. Skrejšovský, [s. a.])
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У наредним годинама Густав Раш окреће се Црној Гори, коју је, судећи �о једном наводу у његовом путопису, први пут посетио 1873, да би је потом поново обишао 1875. Своје забелешке са тог путовања првобитно
објављује по часописима, а затим у облику књиге под насловом Vom Schwarzen Berge. Montenegrinische Skizzen,
Bilder und Geschichten (Dresden, 1875) (О Црној Гори. Црно�орске скице, слике и �овес�и).
Путописни списи Густава Раша о Србији и Црној Гори одликују се наглашеним симпатијама за крајеве и
људе које је упознао; штавише, могло би се рећи да даје доста идеализовану слику о нашем народу, видећи у
њему одређену противтежу своме народу и земљи. Но, и поред тога, ти његови списи представљају занимљиво
сведочанство једног путника-намерника по Србији и Црној Гори у другој половини XIX века, али и вредно литерарно дело које завређује да буде доступно нашим читаоцима.“ 32

Србија и Срби 33

Посвећено борбеној омла�ини Србије

Пре��овор
Од неких четрдесет година Србија се сопственом иницијативом и сопственим снагама,
после јуначких двадесетогодишњих борби и неизмерних патњи, ослободила владавине
азијатских варвара, који још и данас, на срамоту цивилизоване хришћанске Европе, владају
над преко четрнаест милиона грчких јужнословенских хришћана на Балканском полуострву,
од обала Босфора све до Дунава. Оружје српских јунака присилило је падишаха у Стамболу
да низом хатишерифа из 1829, 1830, 1833, 1838. и 1853. године призна независност њихове
земље, а париски уговор из 1856. године обезбедио је младој држави право на неповредиви
интегритет и пуну аутономију у уређивању њених унутрашњих ствари. Захваљујући великим мартовским концесијама које је Порта 1867. године морала да учини Србији, земља је
готово сасвим постала независна. Овим мартовским концесијама су тврђаве које су Турци
још држали запоседнуте дефинитивно предате Србима. Суверена права султана над овом
земљом своде се данас само на још неколико небитних спољних ствари. […] Са проглашењем
конституције на дан 9. јуна 1869. године Србија је ступила у ред конституционалних држава
Европе. Та конституција је постала основни закон слободе; та конституција, српска по свом
бићу и настанку, остварена је без удела неке силе заштитнице и неког сувереног двора; она
је постигнута вољом слободно изабраних представника српског народа на скупштини из
1869. године. Са том конституцијом је српски народ довршио дело своје борбе за слободу и
независност, коју је започео у првој деценији овог столећа.
Није прошло ни пола столећа откако су азијатски варвари били присиљени да
Србији признају њену аутономију. За ових пола столећа Србија је од једне пустиње,у коју
су Турци били претворили ову несрећну земљу, постала једна богата, добро изграђена
и уређена слободна културна земља. И народ и кнез су подједнако радили на остварењу тог циља. Највише је у том погледу урађено за време владавине кнеза Михајла
и четворогодишњег раздобља Намесништва. На свим подручјима културе и управе, у
пољоделству, трговини, сточарству, рударству, а нарочито на подручју народне просвете, Србија је за сразмерно кратко време остварила огроман напредак. Број житеља
се, откако су Турци напустили земљу, готово удвостручио. Трговина је отада у сталном
успону. Сада је земља прекривена мрежом путева и друмова, који међусобно повезују
[32] Томислав Бекић, „Белешка о аутору“, у Србија и Срби, Густав Раш (Нови Сад: Orpheus, 2001), 483-485.

[33] Gustav Rasch, Der Leuchtturm des Ostens: Serbien und die Serben (Prag: Druck und Verlag der Buchdruckerei Dr. F. Skrejšovský, 1873),
193-204; Густав Раш, Србија и Срби, прев. Томислав Бекић (Нови Сад: Orpheus, 2001), 7, 8, 12, 214-217, 373, 383, 388-389, 416, 463, 471.
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среске и окружне вароши. Већина тих путева и друмова је у добром стању и служи на
част српским градитељима путева. […]
Ову данашњу Србију, која је створена за задњих четрдесет година, моја књига описује на
основу личних сазнања и спознаја. Зар не би можда ту данашњу Србију могли да означимо
„младом државом будућности Балканског полуострва“, а можда и „светиоником Истока“?
Она то заслужује на основу свих оних напора које су начинили и народ и кнежеви да земљу
за непуно пола столећа доведу на висок степен културе, образовања и напретка; а српски
народ ће се сигурно показати достојним тог задатка. А он се састоји у томе да преузме иницијативу за ослобођење свих јужнословенских и грчких племена Балканског полуострва,
која данас још увек трпе под јармом азијатских варвара. У том смислу и започињем ову моју
књигу са посветом „ратоборној омладини Србије“.
Је�анаес�а �лава

Чачак
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[…] Пут од Пожеге за Чачак један је од најлепших путева које сам доживео на мом путовању кроз унутрашњост Србије. Пут се спушта у долину Мораве, па делом прелази кроз
њу, делом се протеже левом узвисином, при чему више пута прелази реку. Долина је благо
валовита и богато обрађена. Пошто се пут наизменично креће валовитом долином, а делом
пење уз узвисине, то се непрекидно мења видик и природни пејзаж.
После неколико часова пут почиње да се пење и онда прелази преко седла брда које са
те стране затвара долину у којој се налази Чачак. Са седла платоа пружа се диван поглед на
богату равницу, чији предњи део покривају стабла густе шуме. Најлепши видик се пружа са
горе Јеловице [тј. Јелице], са које се пут спушта надоле у двадесет и три кривине.
На левој страни се гора напросто стропоштава у шумама покривена седла која уоквирују реку. Те две планинске узвисине се зову Каблар и Овчар, и они окружују српски Атос.
Преко хридина, стења и стрмог шумског тла воде уске стазе према клисури у којој је смештено седам манастира. Најстарији од тих манастира подигнут је, судећи по једном натпису на зиду цркве, 1600. године. Градитељ манастира Вознесења Христовог у подножју
Каблара је непознат, као што се не зна ни када је подигнут. Он у сваком случају потиче из
најстаријег времена Србије.
Био је још дан када смо ушли у Чачак. Или су наши коњи одлично обавили свој посао
или нам у Ужицу нису умели да кажу колико сати траје вожња до Чачка. Биће да је ово друго
био случај. Јер, људи у Србији уобичавају да раздаљину између одређених места одређују
по времену које је потребно пешаку да је пређе. То је вероватно условљено тиме да пре
четрдесет година у Србији још није било путева и друмова на којима се могло путовати
колима. Товарне животиње су биле ступиле на место кола, а караван товарних животиња
иде полагано и једва да је у стању да дневно превали дужи пут од осам сати. Када би ми у
Србији рекли да ми је потребно шеснаест сати да превалим неки пут, обично се дешавало
да тај пут пређем за осам до десет сати. То се показало и сада са путовањем до Чачка. И тако
смо онда навече имали доста времена да разгледамо варош, а следећег јутра смо могли да
кренемо за Крагујевац, некадашњи српски главни град
О Чачку енглески путник Дентон, којег смо већ више пута наводили, каже следеће:
„Чачак је безначајна варошица; стара турска варош је нестала, а нова српска варош је тек у
повоју.“ Енглески духовник, кога су у Србију довели пре свега црквени интереси, пропутовао
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је земљу пре неких десет година. За тих десет година се у Србији много тога променило.
Култура је, откако су отерани азијатски варвари, које данас називају „честитим и добрим
Турцима“, у Србији напредовала чизмама од седам миља, нарочито од 1868. године, када су
„честити Турци“, који су 1823. године на београдској тврђави Калемегдан живе људе тестером пресецали на два дела, и још 1863. године из најнезнатнијих разлога српски главни град
засули кишом бомби и граната, морали да напусте и српске тврђаве. За последњих десет
година безначајни, мали Чачак, у којем су у време Дентонове посете развалине старе турске
вароши стајале насупрот модерних кућа нове српске вароши, претворио се у једну веома
згодну варош са више од три и по хиљаде становника. Та варош данас има једну гимназију
и једну реалну школу, а уз то је и седиште начелника и среског суда. Главни трг, на којем
се уздиже православна црква, окружен је бројним службеним здањима, која су масивно
грађена и остављају одличан утисак. То су начелништво - или како ми кажемо префектура
- школа, телеграфски уред и срески суд.
Саборна црква, на чијој су се куполи три пута смењивали полумесец и крст, представља
занимљив споменик разних и различитих времена кроз која је Србија прошла. Византијска
грађевина у облику крста указује на своју првобитну намену да буде црква; орнаменти по
угловима трансепта и геометријске фигуре својствени су исламу.
Из времена српске ослободилачке борбе за Чачак су везана сјајна и славна сећања.
Три хиљаде Срба под вођством Милошевим нанело је близу вароши тежак пораз турској
војсци од тридесет хиљада војника. Битка је била тако крвава да је од три хиљаде Срба по
завршетку борбе само њих сто и осамдесет остало читаво и у животу, док је турска војска
била тотално уништена. Велики број азијатских варвара утопио се у реци; један знатан део
настојао је да, пробијајући се кроз варош, спас потражи у планини. Њима је додуше успело
да се домогну шуме и клисуре, али тамо су их сачекале жене из околних села - мушкарци
су били отишли у борбу – и све до последњег су их умлатиле […]. 34
Два�есе� �е�а �лава

Географија и етнографија Србије

[…] Српски дуван је тамне боје и најбоље успева у крајевима око Карановца, Алексинца
и Чачка.35
Два�есе� шес�а �лава

Из српске историје

[…] Срби су постали хришћани у деветом веку. Приведени хришћанству од грчких
учитеља који су дошли из Цариграда, они су се приклонили источној цркви, иако су се
поједини краљеви определили и за латинску цркву. Први српски краљ није се приклонио
Ватикану него средишту верске ортодоксије, горским манастирима на брду Атосу, те
је грчки обред учврстио у Србији изградњом великог броја манастира и цркава. Већ је
тада српски народ поседовао своју сопствену литургију, која се још и данас упражњава;
на богослужење се окупљао под вођством својих сопствених свештеника, а у духовним
[34] Густав Раш, Србија и Срби..., 214-217.

[35] Срез Чачак 1833. године има 40.736 житеља, 1866. године 58.037, а 1870. године 80.102; број кућа је 10.761.
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стварима су га водиле владике, које су, уз сагласност цариградског патријарха, биране
од стране домаћег свештенства 36 […].
На успостављање сопственог судства или администрације, како је то било предвиђено
Букурештанским миром, сада се више уопште није мислило.37 Паша је народу наметнуо један
велики порез и егзекуционе јединице су се распршиле по целој земљи да утерају тај порез.
Главну пажњу пак посветили су томе да Србима одузму оружје. Из Чачка је одведено 150 људи
у ланцима за Београд и тамо делом посечено, делом набијено на колац, а делом побијено […].
Два�есе� се�ма �лава

Државно право, управа и црква

[…] Свештена лица у Србији уживају велики углед и поштовање. Пошто су свештеници
породични људи, то они врше значајан утицај на целокупан друштвени живот парохије […]
Два�есе� осма �лава

Друмови. Поште. Телеграфи.
Мостови. Настава. Школе.
Војска.
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[…] Данас је Србија прекривена једном мрежом друмова која повезује све среске градове
и вароши. Главним друмовима који воде од суседних земаља и у суседне земље, на којима се
одвија највећи део робног промета, могу се сматрати шест друмских праваца од Београда
преко Смедерева, Јагодине, Алексинца, за Ниш, преко Уба и Шапца до Дрине, преко Ваљева
и Љубовице за Нови Пазар, преко Смедерва, Ћуприје, Зајечара за Видин, преко Смедерева,
Пожаревца, Милановца за Брзу, преко Тополе, Горњег Милановца за Чачак, и од Алексинца
и Књажевца за Зајечар и Неготин […]. Већина ових друмова, којима сам се ја возио, у сасвим
су добром стању и служе на част Србије […].
◆◆◆

Павел Аполонович Ровински (Павел Аполлонович Ровинский,
Гусевка, Саратовска губернија (Русија), 6. март/22. фебруар 1831 – Петроград, 15/28. јануар 1916), руски историчар-слависта, етнограф и публициста, потиче из имућне племићке породице. Студирао је славистику на
Казањском универзитету код великог руског филолога-слависте и историчара Виктора Ивановича Григоровича (Ви́ ктор Ива́ нович Григоро́ вич,
1815-1876). Дипломира 1853. Задржан је на Казањском универзитету,
где до 1856. (када напушта то место) предаје на Катедри за руски језик.
После Руске реформе о еманципацији 1861. којом је у Руској империји
укинуто кметство, већи део земље коју је поседовао разделио је својим,
сада већ бившим кметовима. Припадао је тајној револуционарној организацији Земља и воља.
Крајем педесетих година XIX века путује по средњем Поволожју, а
1860. отпутовао је у Чешку. Са жељом да што боље упозна историју, живот

Сл. 18 - Павел Аполонович Ровински
(1831-1916), руски историчар-слависта,
етнограф, публициста, путник

[36] Serbien und die Serben von Rev. W. Denton, M. A. Nach anderen Quellen und eigenen Erfahrungen frei bearbeitet von D. v. Cölln
(Berlin: Verlag von Wiegandt & Grieben, 1865).

[37] Српски устав од 9. јуна 1869, поред православне вероисповести, признавао је још три вере: католичку, протестантску
и јеврејску.
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и обичаје словенских (нарочито јужнословенских) народа, начинио је План �у�овања �о словенским земљама
(1862). У Србију стиже у пролеће 1868. као дописник „Санктпетербуршких вједомости“; ту остаје до јула 1869,
шаљући чланке свом листу и бележећи утиске. Натраг у Русију путује преко Новог Сада, Вуковара, Осијека,
Загреба, и том приликом упознаје Јосипа Јураја Штросмајера, Фрања Рачког и Ватрослава Јагића.
Учествује у експедицији која је истраживала источни Сибир (1870-1873); обилази и Монголију (Улан
Батор), стиже и до Кине. По повратку, у Санкт Петербургу управља поправним домом (1874-1878). У пролеће
1878. допутовао је у Босну као дописник „Новог времена“. У пролеће наредне године допутовао је у Црну Гору,
где са мањим прекидима живи све до 1906.
Током целокупног свог боравка у Црној Гори Ровински интензивно проучава њену географију, историју,
културу, савремене прилике, бавећи се и археолошким и етнографским истраживањима. Његово најважније и
најобимније дело управо је и посвећено Црној Гори. 38
За историју Србије и Чачка посебно су значајни За�иси о Србији 1868-1869: (из �у�никових бележака) (Нови
Сад: Матица српска, 1994).

Српска Морава 39

У ис�орији ове земље... нема скоро ни је�не ре�овне с�ранице:
само ра�ови, само међусобни сукоби, �раћени крвавим сценама...
Ис�орија Србије је ис�орија њено� мучениш�ва.

Ус�омене с �у�овања �о Србији 1867. 41 �о�ине

П. А. Ровински
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I

Висока равница. - Трговци стоком и хајдуци. - Разбојништво због турског суседства. - Ужице за време сајма.
- Из прошлости. - Пожега. - Учитељ основне школе. - Српски Атон. - Чачак. - Српски певач.

[…] Рекао сам да Морава тече у планине према северу. Сусревши тамо планински ланац,
који чини централни чвор Србије и иде до Београда, појавивши се као гребен на Дунаву,
Морава се нагло враћа на југоисток и иде подножјем
централног узвишења Србије, које јој чини корен и срце,
[38] Црна Гора у �рошлос�и и са�ашњос�и. Том 1, Гео�рафија. Ис�орија, прев.
Драго Ћупић (Цетиње: „Цетиње“; Централна народна библиотека „Ђурђе
Црнојевић“; Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 1993); Црна Гора у �рошлос�и и са�ашњос�и. Том 2, Е�но�рафија, прев. Вук Минић (Цетиње: „Цетиње“: Централна народна библиотека
„Ђурђе Црнојевић“; Сремски Карловци; Нови Сад : Издавачка књижарница
Зорана Стојановића,1994); Црна Гора у �рошлос�и и са�ашњос�и. Том 3,
Е�но�рафија. Књижевнос� и језик, прев. Видосава Стојановић (Цетиње:
„Цетиње“: Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“; Сремски
Карловци; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1994);
Црна Гора у �рошлос�и и са�ашњос�и. Т. 4, Државни живо� (1851-1907),
прев. Вида Стевановић. Археоло�ија, прев. Милорад Ћирковић (Цетиње:
„Цетиње“: Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“; Сремски
Карловци; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1994).

[39] П. Ровинскиӥ, „Сербская Морава: Воспоминанія изъ путешествiя по Сербiи въ 1867 году“, Въс�никь Евро�ы. Томь II, № 4
(Санктпетербургъ, 1876): 528-531; Павел Аполонович Ровински, За�иси
о Србији: 1868-1869: (из �у�никових бележака), прев. Драго Ћупић (Нови
Сад: Матица српска, 1994), 225-232.
[40] Занимљиву белешку о Павелу Аполоновичу Ровинском видети
и у: Симо Матавуљ, Биљешке је�но� �исца (Београд: Српска књижевна
задруга, 1939), 109-114.
[41] Тј. 1868.

Сл. 19 - Павел Аполонович Ровински
у црногорској ношњи
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Сл. 20 - Въстникь Евро�ы. Томь II, № 4
(Санктпетербургъ, апръль 1876)
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Сл. 21 - П. А. Ровинскиӥ, „Сербская Морава: Воспоминанія
изъ путешествiя по Сербiи въ 1867 году“, Въстникь Евро�ы.
Томь II, № 4 (Санктпетербургъ, апръль 1876): 528-531

а то је Шумадија. На самом скретању она упада у клисуру између две планине: Каблар - на
левој страни, а Овчар - на десној. Овај крај је непогодан за лак живот, непогодан је за земљорадника или за индустријалца. Али човек који тражи усамљеност од буке или склониште
од прогона, чак и свог брата - овде ће наћи истински мир, јер ту ретко наилазе радозналци.
Овде је и хајка немогућа, јер је тешко уловити ма кога.
Српски цареви су градили богате манастире и лавре - Студеницу, Жичу, Раваницу,
Манасију и друге, претварајући их у царске станице за одмор у време далеких путовања у
Цариград и обрнуто, градили до њих равне и удобне путеве, премошћавали реке на њима
и удешавали - додељујући манастирима земље и села. А у XVI и XVII веку бедна српска раја
скривала се од потера у тај тесни, неприступачни кутак, кријући ту своје сиротињско покућство, своја маштања и надања, спасавајући и умирујући тако своју истрзану душу. Бежали
су овамо и калуђери из разорених манастира у Херцеговини и Старој Србији, сакупљајући се
у групе и успостављајући овде живот испосника. Нема овде простора и лагодности, али има
много скривених кутака, који због неприступачности обезбеђују мир од спољних непријатеља, а дивни пејзажи и питомост природе испуњавају осећања топлином и уживањем.
Из усамљених станишта пустињака настају манастири са општежитијима, истина - сиромашни као и њихови први оснивачи, али гостопримни за свакога без обзира на положај и
богатство, како се то чинило и у знаменитим манастирима, само ако су у њима боравиле
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хришћанске душе. Ти манастири су се претворили у главно уточиште Срба који су тражили
спас од турских прогона. Али, Турци су ипак
продирали и овамо, и овуда се виде трагови
њиховог варварства. У неким манастирима
ћете наћи натписе који говоре о времену када
су разорени и када су обновљени.
На обали Мораве, где река љутито клобуча у теснацу - налази се манастир Благовештење. Једноставна квадратна грађевина, уз
коју се са страна прикључују портали, заједно
с трпезом - који цркви дају крстолики облик,
на врху осмоугаона кулица с прозорима, кров
у облику равне купе, четворокраки крст и то је све. Напред галеријица с кровом на
један скат, као код нас испред старинских
кућа наткривена дрвена степеништа. Поред
зграде бунар с купастим кровом и с крстом
на њему. Једна кућица у којој живе четири
калуђера - и то вам је сав манастир. Налази
се у подножју Каблара, и посматра на супротној обали Овчар. Место је тако скривено да је
Сл. 22 - Павел Аполонович Ровински, За�иси о Србији:
немогуће ни помишљати да ту могу долазити
1868-1869: (из �у�никових бележака) (Нови Сад: Матица
људи. Али ако кренете преко превоја, за пола
српска, 1994)
сата путовања већ ћете бити у другом манастиру - Преображење, такође у подножју Каблара. Овде црква чак нема изглед цркве него
обичне српске приземне куће с високим кровом и малим прозорима. Поред ње су још три
кућице и амбарић на стубовима, а около ниска и ретка ограда. Овде су се дивно сместиле
две планине [Овчар и Каблар - прим. прев.], раздвојене клисуром са голим стенама, избочинама и високим купастим врховима.
Таквих манастира је овде десетак или више. Сви носе имена празника: Ваведеније,
Вознесеније, Сретеније и др. Сви они имају своје легенде о светим подвижницима, у некима
почивају тела знаменитих јерарха. Тако је у Благовештењу - „кир Софроније“, митрополит смедеревски, који је умро 1813. године. На средини реке лежи огромна стена која се
сурвала однекуда одозго. Зову је Мосна стена, што говори о томе да служи као мост. Недалеко од ње, на маленом острву, извире топла вода. Ту је и пећина коју зову Турчиновац,
у којој су се крили људи када су Турци продирали у овај крај. Једном речју, у том тесном,
скривеном кутку постоји много својеврсних драгоцених споменика и славних предања.
Овде су, управо у Благовештењу, 1805. године, Срби, предвођени Карађорђем, први пут
после петовековног затишја - узнемирили Порту, овде је управо био народни сабор на
којему су изабрали људе којима су препустили своју судбину. Та привремена власт тада
је добила име синода односно савета.
Ипак, српски народ није дуго уживао у слободи коју је извојевао крвљу: 1813. године
поново су се вратили Турци, а 1815. године, недалеко од ових крајева, у тихом местанцету
Таково, у малој цркви, поново се сакупио народни сабор, али није знао шта да предузме.
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Тада се појавио други јунак, који наставља дело Карађорђа - са знамењем у рукама, одевен као војвода. Неочекивано је изашао пред сабор и рекао: „Ево мене, а ево вам и рата!“,
и ствар је била решена. Следећег дана све што је могло да носи оружје пошло је к југу, на
Чачак. То је било у недељу на Врбицу, што је Срби називају Цве�и, које отада сви славе
као дан ослобођења.
Ето такву су улогу у судбини српског народа имале ове горе, с њиховим манастирима
и сиротињским црквама. А сада „Српски Атон“, како с правом називају Каблар и Овчар,
нема никаквог значаја. До њих нема чак ни доброг пута, а главни пут од Пожеге према
Чачку заобилази их далеко, тако да у долину Мораве тим путем стижете тек испред Чачка.
Испред тога потребно је да се пређе планина Јелица. Ту има једно место с којег видите
десно цео низ планина: Троглав, Чемерно, Столови, а на самом крају једва уочавате равну
површину Копаоника, најјужнију тачку Србије. Копаоник је сав бео, у то време још је био
покривен снегом, и једва да се издваја на магличасто-плавом хоризонту. Копаоник је, изгледа,
јединствена планина у Србији која има алпске особине, због чега представља desiderium
српских натуралиста. Најбоље га је описао професор београдске Велике школе Панчић.
Овде стижемо у долину Мораве, и ту је она већ права река а не планински поток. Одавде
до њеног ушћа, час се сужавајући час се ширећи, њена долина пружа све услове за живот.
У тој долини је управо сконцентрисан градски живот Србије. Ту је цео низ градова: Чачак,
Карановац,42 Параћин, Ћуприја, Јагодина и др. Ти градови окружени су богатим селима.
Осим земљорадње и виноградарства овде је развијена и производња свиле.
Када сам се спустио с брда у долину, био сам задивљен раскоши растиња и лепим
изгледом дрвећа: лист на липи је огромне величине, на обали су расле громадне сребрнасте
тополе, а у близини је винова лоза, чији су се ластари попели до висине дрвећа, покривајући
својом густом мрежом светлих нарезаних листова стабла, као каквим шеширом. Ластари
су се одозго спуштали као праменови косе и купали се у мутној води Мораве. Огромне
јабуке и стабла глогова скоро су се изједначавали са суседним храстовима. Ограде су све
покривене густим покровом винове лозе, која је у то доба цветала и испуштала пријатан
мирис. Пролазећи између виноградских шпалира, скоро да сам осећао вртоглавицу.
У сусрет ми је ишао коњаник на сивом коњу пуним касом, и успорио је тек када ми
је пришао - то је био свештеник. Црна густа коса му је штрчала испод плитког шешира.
Орловски нос и црне, живе очи, густа невелика брада - његовом лицу су придавали енергичан израз, свежину и снагу, који су се посебно изражавали у његовом држању и покретима, када је, без напрезања, сјахао са коња на којему је јурио и који је био знојав. На њему
је била свештеничка мантија, врло широка, са свиленом поставом боје малине, широки
појас такође малинове боје, а на рукама су му биле рукавице љубичасте боје. Сва његова
фигура била је необично лепа, и изгледало је као да чини нераздвојну целину с околином,
која је такође била прелепа.
- Помози Бог - рекао сам му.
- Бог ти помог’о - одговорио је, а лице му је још више живнуло.
Изгледало је да ће ме, као и сви Срби, питати ко сам и шта сам, али је било очито да је
журио, а видео је да журим и ја, и то нас је омело да се зауставимо и поразговарамо. Кроз
четврт сата и ја сам већ био у Чачку.
[42] Данашње Краљево.
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Улица је била сва избраздана и неравна, пуна сувог црног блата. Али кућице су све
биле беле, чисте и с високим димњацима, сличним минаретима. Пред сваком кућом је била
баштица у бокору раскошних ружа, које су се подизале до кровова кућа. На великом тргу,
око којега је било неколико већих кућа, налазила се велика црква, такође бела, с неколико
купола, са архитектуром која је подсећала на турске џамије. Општи изглед био је такав да
су се богатство и ред уочавали на први поглед. То је међутим било и стварно тако.
У Чачку сам имао препоруку за једног трговца, па сам преко њега брзо успоставио
познанства. Али та познанства нисам успоставио у кућама него на улици и у хотелу. Чим
код некога дођете, лепо вас прими, али вас одмах води у хотел, из којег вас тешко пуштају,
или пак морате прећи у други. Домаћи, породични живот је потпуно одвојен од јавног. То
је и разлог да у граду нисам налазио довољно интереса за истраживања.
Чачак се налази на путу од Новог Пазара према Србији, па се због тога ту стално налазе
трговци или кириџије из Старе Србије.
У хотелу у који су ме довели моји нови познаници било је неколико Срба, необично
развијених и снажних људи. Одећа им се састојала из следећег: дуга бела долама слична
черкески, 43 чврсто стегнута уз танко тело, ноге - чврсто стегнуте сукненим но�авицама,
и све је то откривало снажне мишиће. Прилази такав човек, као да на ногама нема меса,
а у обући као да је дрвена нога, само необична гипкост показује постојање посебне еластичности мишића.
Један од њих је био с �услама, и на захтев присутних - почео је да гусла и пева српске
песме.
Звуци тог инструмента производе необичне тонове, а необично је и певање које их
прати. Чујете некакав једнолични, хрипави тон, који се мења једино повишењем и снижењем, убрзавањем или успоравањем темпа. Ту нема ни акорда, ни хармоније, осећа се
само један и исти глас. Певач, бавећи се спочетка инструментом, одједанпут почиње
снажно високим тоном некакав позив, затим се повуче назад, подиже главу горе, према
небу, као да отуда тражи помоћ, и присећајући се, тргне се уз стењање, и ућути. И одмах
затим нагло покреће гудало, да би јаче и снажније зашкрипале и зајечале струне. Иза тога
поново почиње уједначен покрет, и опет се из груди певача извлачи ранији високи тон,
који певач задржава, и доста дуго пева речитативом, док не стигне до патетичног места,
од којег поново прекида речи и само зајечи, и то јечање као да се с ехом одазива међу присутнима који су слушајући сагли главе.
У почетку је певао о Бановић Страхињи, и та песма је, без пауза, трајала више од сата.
Сви присутни су ћутали, слушајући речи певача, које су показивале јунаштво српског
хероја, и пропраћајући их гласним одобравањем. После те песме певач је одморио. Ставили су пред њега пола литре вина, попио га је, поразмислио је мало, и почео нову песму.
Запевао је песму о цару Лазару и о његовој жени царици Милици, Косовској бици, где је
погинуо цар и много јунака - Милош Обилић, стари Југ Богдан са осам синова-соколова
Југовића и Бановић Страхиња.
Ту већ скоро није било речитатива: изговори два стиха, а затим реч претвара у јецање;
ударајући рукама о руке, присутни Срби се комешају и јекте. И та кратка песма се протегла
на цео сат, јер је певач правио дуже паузе, напрежући се да из себе извуче реч, а и публика
се напрезала да би чула речи, које су биле све теже и ужасније. Слуга Милутин, који царици
[43] Дуги капут черкеских сељака [прим. прев.].
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доноси вести о боју, који је задобио седамнаест рана и држи десну руку у левој, само каже
да је видео како је Милош, који је убо Мурата, терао 12.000 Турака. Шта је даље с њим било
Милутин не зна, али мисли да је погинуо код реке Ситнице. Бановић Страхиња је лутао у
крви коњу до трбуха, и мора да је и он погинуо. Тамо где је било највише мртвих јунака и
где је било највише поломљеног оружја - погинуо је цар Лазар, а са њиме и Југ Богдан са
својим Југовићима. Остао је само Бошко Југовић, и терао је Турке на буљуке, попут сокола
који гони плашљиве голубове. Тај додатак у виду рефрена: „Мислим да је и он погинуо“
протезао се, у већим паузама, које су се испуњавале јецајима и уздржано-брзим покретима гудала. А када је песма стигла до Вука Бранковића, који је издао цара на Косову, и
певач отпевао: „Проклето му племе и колено“ - сви су викнули „Проклето!“ и поскочили с
места, као да траже издајника целог Српства.
Када се све стишало, попили су још по чашу вина, певач је уздахнуо и наставио:
Пуче пушка ниже Београда,
Даде гласе низ тијо Дунаво.
Друга пуче покрај воде Саве,
Покрај Саве, Шапцу на крајину.
Трећа пуче усред Шумадије
У Тополи, селу племениту,
Даде гласе по свој Шумадији.
Уздиже се бутум Шумадија,
И пред њоме Петровићу Ђорђе,
Задрма се турска царевина.
Зачуди се седам краљевина,
Да што ради млада Србадија!
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У тој песми, која говори о устанку Срба под вођством Карађорђевића, узбуђено
српско осећање је утољено, и зато је певач њоме хтео да ублажи тешка осећања изазвана претходним песмама.
Касније сам имао прилике да слушам јужноруског певача Остапа Вересаја. Његова песма
ме је јако подсећала на српске певаче. Исти манир јечања, чиме је варирана једнолична
мелодија, како би се изразило осећање не мелодијом већ неким жалостивим тоном гласа;
дрхтање певача под напором јаких осећања и нехотице казује слушаоцу и присиљава га да
заборави недостатке мелодије и самог гласа, слабашног, старачког. Обузима вас она туга
која је очигледно оковала певача, гуши га и приморава да му глас подрхтава и да се прекида,
и слушате, не покушавајући ни да се померите.
Али разлика постоји, и то веома велика, како у начину певања, тако и у целом тону, и
духу израза и певања. Док јужноруски певач почиње тихо, с ниским, јако слабим тоном, да
би затим појачао глас и почео њиме да вибрира, појачавајући га а са њиме и осећања, српски
певач нагло почиње јако, високим тоном, брзо вас узбуђује, да би завршио убрзано, при чему
ипак сваку реч изговара јасно, а њом се осмишљава осећање које је изражено првим ускликом. Јужноруска мисао вас ражалости, доведе вас у стање тужне замишљености, док вас
српска песма доводи у очајање, и обузима вас осећање које никога не доводи у недоумицу,
јер - само остаје да се победи или славно погине.
После Чачка наставио сам своје путовање низ Мораву […]
◆◆◆
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Емануел Мари Франсоа де Пол Лефевр маркиз д'Ормесон
(Emmanuel Marie François de Paule Lefèvre marquis d'Ormesson,
Ормесон, 19. август 1844 – Брисел (Белгија), 29. октобар 1922), генералштабни капетан француске војске, маркиз, потомак врло старе
и угледне племићке породице. Крајем октобра и током новембра
1877, пред почетак српског рата са Турцима, боравио је у Србији, у
специјалној војној мисији. Проучавао је организацију српске, посебно
народне војске и њених могућности у рату. Његов дневник Два�есе�
�ва �ана у �воколицама кроз Србију написан је 1877, али је дуго остао
непознат: „Оригинал дневника, заједно са другим многобројним
и разноврсним извештајима капетана д'Ормесона из Србије 1877,
налази се у Дворцу Венсен (Château de Vincennes), 44 код Париза. Тамо
је смештен Историјски архив француског Министарства војске. У
посебном одељку архиве Главног генералштаба чувају се извештаји
војних изасланика који су дуже или краће, у нарочитим мисијама,
боравили у разним земљама, па и у Србији.
Међу многим странцима, разних народности и најразличитијих занимања, из свих друштвених кругова, који су, у нарочито
великом броју од 1876. пролазили кроз Србију као кроз најпрометнију раскрсницу, са унапред одређеним или још неодређеним
намерама да учине нешто било за Србију било за неку другу земљу,
или за себе лично, боравак француског капетана д'Ормесона није
био нарочито запажен.
Сл. 23 - Емануел Мари Франсоа де Пол
Он, међутим, није безначајна личност […].
Лефевр маркиз д’Ормесон (1844–1922)
Емануел д'Ормесон био је необично вредан. За два месеца,
(Фото Петерсен, Копенхаген)
колико је провео у Србији, успео је да напише читаво брдо извештаја:
о војсци првенствено, али и о земљи и народу, о свему што је видео и чуо. Кроз Србију је путовао са највећим
тешкоћама: у касно јесење доба, у неудобним колима и по рђавим путевима. Обилазио је и ратом опустошене
крајеве. Журио се, а хтео је много да види. Као да се није ни уморио. За разлику од многих страних путника,
војних и цивилних занимања, који су, често пуни жалби на свој боравак у Србији све оштро критиковали, а најчешће жалили сами себе што су се нашли у условима који им се не допадају, па их то чини зловољним, капетан
д'Ормесон ниједног тренутка није посустао. Он је школован војник и на војнички начин школован посматрач.
И то добро школован. То се подједнако добро види из његових извештаја као и из његовог дневника. Нису то
оне елегантне, углађене, а неодређене фразе дипломата које више говоре о њиховим појединачним талентима
за стил него о предмету који разматрају, већ излагање чињеница, готово огољених.
У томе тренутку, 1877, ова мисија је за Француску била од изванредно велике важности. Због тога је у
Србију послат један од нарочито способних и предузимљивих генералштабних официра.
Дневник о путовању кроз Србију д'Ормесон наменио је оним француским официрима који ће после њега
долазити у Србију, како би се могли користити његовим искуством.
Најзад, овај дневник приказује Србију виђену очима једног странца који се веома трудио да буде објективан. Учинио је највише што је могао у датим околностима“. 45

Двоколицама кроз Србију 46

3. новембар:
О� Ужица �о Чачка
Стигли смо у долину Мораве, најбогатију у читавој Србији. Река је подложна изливању.
Ми смо је прешли скелом, мало даље од Пожеге.

[44] Дворац Венсен је масивни француски краљевски замак из XIV, делом дограђен у XVII веку. Налази се у граду Венсен,
источном предграђу Париза.

[45] Драга Вуксановић Анић, предговор у Са ка�е�аном �’Ормесоном 1877.: 22 �ана у �воколицама кроз Србију, Емануел д’Ормесон
(Београд: Народна књига, 1980), 7-[13].
[46] Д’Ормесон, Са ка�е�аном �’Ормесоном 1877.: 22 �ана у �воколицама кроз Србију..., 40, 41, 42.
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Сл. 24 - Декрет о промовисању Емануела Мари Франсоа де Пол Лефевра маркиза д’Ормесона у официра
Легије части, 1894 (Државне архиве Француске, база Leonore, досије: LH/1547/87)

Почели смо да срећемо праве караване људи и жена, који су јахали на малим домаћим
коњима. Жене јашу на мушки начин, опкорачивши коња, на турским седлима која су слична
нашим самарима. Покривена су јагњећом кожом, чија је вуна обојена светлоплаво. Ескадрони амазонки, са жутим свиленим марамама на глави, нису допуштали да се о њима
добије неки утисак.
Кад падне ноћ, направи се логор: мали коњи слободно пасу, пошто су им, помоћу једног
ужета, спутане предње ноге.

ФРАГМЕНТИ О ЧАЧКУ

У Чачку нисмо нашли никакав штаб. Бригада прве класе треба да се врати у Крушевац, на
маневре од 25 дана. Одред понтонира обавља службу на понтонским мостовима на Морави.
Гарнизон се састоји од само једне тешке батерије од 4 фунте, додељене Јаворском корпусу.
Нашли смо срећом, једног војног лекара из Чешке, који је одлично говорио немачки.
Он нас је прошетао кроз град који је, отприлике, као Шабац. У граду се могу запазити
три велике, сасвим нове грађевине: Начелство са свим канцеларијама које су потребне за
администрацију, болница и школа.
Чачак је био позорница једне победе коју је кнез Милош однео над Турцима.
Наш доктор се оженио кћерком једног попа. Поп је врло угледна личност у Србији.
Људи га љубе у руку кад га сретну. Ретке служавке које се могу наћи у Србији, понашају
се као њихове домоуправитељке.
Доктор нас је увео у свој стан. Његова жена нам је донела слатко, ракију шљивовицу и традиционалну кафу. Она говори само српски. Српска жена има врло подређену
улогу у кући […].
Српска жена је углавном добрих пропорција. Покрети су јој лаки и гипки. Тен има изванредно чист и свеж. Чврстина врата и груди код ње указује на снажну конструкцију […].
Поп нас је увео у један велики салон, украшен патриотским портретима и окружен
диванима, у намери да направи породичну свечаност.
Ако има добрих производа у Србији, онда су то они поповски: то је био случај и у Чачку […].
4. новембар:
О� Чачка �о Кра�ујевца

У Србији се ношња људи и жена мења из једног среза у други, понекад на сасвим радикалан начин.
Сви сељаци које смо сретали у планинској области
око Чачка, носе огроман црвени турбан, који им штити
од кише не само главу већ и врат и груди. Насупрот
томе, приметили смо да сви Срби који покривају главу
носе само одело од тканине, док они који носе фес
имају скоро увек груди заштићене овчијом кожом […]
◆◆◆

Мери Едит Дарам (Mary Edith Durham, Хемпстед, Лондон,
8. децембар 1863 – Хемпстед, 15. новембар 1944), уметница,
путница и списатељица, потиче из добростојеће лондонске
породице. Била је прво од осморо деце. Отац јој је био угледан
лекар и хирург, те су сва његова деца завршила високе школе
и скоро сва постала угледне личности у разним професијама.
Мери завршава Бедфорд колеџ (Bradford College), а потом, са
сликарским амбицијама, наставља школовање на Краљевској
сликарској академији (Royal Academy of Arts), па је имала и
неколико самосталних изложби, а била је и илустратор рептила
у кембричкој Ис�орији �риро�е. Добро је знала немачки, француски и италијански језик (поседовала је, наравно, и пасивно
знање латинског), а током својих путовања по Балкану научила је и српски и албански језик.

Сл. 25 - Мери Едит Дарам (1863-1944),
осамдесетих година XIX века
(фотографија у власништву Џејн Вејлс)
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Сл. 26, 27 - Through the Lands of the Serb by Mary E. Durham (London: Edward Arnold, 1904)
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Када јој је било нарушено опште здравствено стање, лекар јој саветује да би јој најбољи лек био одлазак у потпуно различиту средину бар по два месеца сваке године. Мери је послушала савет, и ту потребу
преокренула у задовољство и смисао свог живота. Балкан ће постати њена опсесија, поље њених научних
истраживања и њеног политичког деловања до краја живота.
Мало је било истраживача и познавалаца Балкана равних мис Дарам. Тиме је стекла тако велики
углед међу енглеским антрополозима, да је изабрана и за члана Краљевског антрополошког института
(Royal Anthropological Institute), па и за његовог потпредседника.
Првих петнаест година XX века Мери Дарам проводи путујући сваке године, сем 1909, по два или
више месеци по Балкану, и за то време обилази највећи део српских земаља: целу ондашњу Црну Гору и
Србију, већи део Босне и Херцеговине, западни део Македоније, Метохију, Косово и области које су 1913.
ушле у састав албанске државе.
До лета 1903. на путовањима по српским земљама проводи преко осам месеци. За то време три пута
путује по Црној Гори, а 1902. пропутовала је скоро сваки део слободне Србије: од Београда, Смедерева и
Шапца на северу до Пирота на југу, и од Ваљева и Ужица на западу и Ивањице на југозападу до Зајечара и
Неготина на североистоку. Путује најчешће кочијама, али је знала и да прелази велике раздаљине јашући
на коњу, понекад и по шеснаест сати дневно. У Србији на двема релацијама користи и воз.
Жива стварност са којом се сусреће је таква да, насупрот званичној енглеској политици и створеном енглеском јавном мнењу, изазива њену оштру, рекло би се неумитну осуду турске власти, односно
турске обести и безвлашћа као узрока толиког цивилизацијског, културног и економског јаза између
Западне Европе и балканских земаља. Она не само да прижељкује скоро ослобођење још неослобођених
крајева и народа и дефинитиван одлазак Турске са Балкана, већ осуђује и Европу због ропског положаја
још неослобођених хришћана и архаичног живота у тек ослобођеним крајевима; осуђује је као саучесника
у турским злочинима на Балкану.

У књизи Кроз ср�ске земље Мери Дарам се
побунила против западноевропске равнодушности
према Србима и против изопачене представе о њима
у публицистици и јавности. Највећа вредност ове
књиге је пре свега у томе што није писана као задата
тема; не само да није писана ни по чијој наруџби
него ни по неком ауторкином плану или њеним
формираним представама о овом народу. Србија
је приказана сликовито, искрено и са дивљењем. 47
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Кроз српске земље48
(1900-1903)

[…] Свуда поред пута, чак и поред забачених планинских стаза, стоје споменици војницима који су пали у рату - високи камени
споменици, понекад само по један, понекад
у групама по два или три, скоро цијели под
плитким рељефом или са уклесаним грубим
портретом у природној величини погинулога, обојени у свијетле боје. Неки од ових
споменика су ниски, неки високи и преко
метар и по, па чак и преко метар и осамдесет. У плавом гуњу и са црним брковима, са
рукама и прстима опруженим и укоченим уз
тијело и стопалима окренутим устрану под
правим углом, стоји војник буљећи право
Сл. 28 - Мери Е. Дарам, Кроз ср�ске земље:
испред себе округлим црним очима, и с пуш(1900-1903), прев. и прир. Вујадин Милановић
ком испред себе поздравља пролазника. На
(Београд: Српска Европа, 1997)
старијим споменицима, он носи црвени фес
са кићанком и држи мач; на оним подигнутим иза посљедњег рата носи пушку, и на њему
је садашња униформа. Натпис казује како се срео са смрћу: „За славу и слободу своје браће
Срба.“ Споменик је обично близу његове куће, али понекад и на стварном мјесту гдје је пао.
Србима су ови крајпуташи свакодневни призор. Мени је то понекад изгледало као да сам ја
једино биће које је остало живо послије покоља и стално пролази кроз редове једне фантомске војске која чека на зов трубе. Њихова гротескна и дјетињска једноставност додала им
је један необичан патос. Тако сам путовала по земљи зеленој као што је и наша, са храстовима, буквама и јеликама, а свуда је остао траг рата, и тако по олуји и по сунцу, и по вјетру,
и по киши ишла од града до града.
Чачак, на Морави, простире се на равном пољу поред ријеке. Возила сам се кроз
клисуру по мјесечини и ушла у град уз страшно клепетање, али, пошто сам долазила
прописно најављена, наишла сам на врло гостољубив пријем. Ја путујем да видим Србију
и Србијанце; то је сада била призната чињеница. Хоћу ли да видим нешто истински
србијанско? […]
[47] Вујадин Милановић, поговор у Кроз ср�ске земље: (1900-1903), Мери Е. Дарам (Београд: Српска Европа, 1997), [281]-335.

[48] Through the Lands of the Serbs by Mary E. Durham (London: Edward Arnold, 1904) = Мери Е. Дарам, Кроз ср�ске земље: (1900-1903),
прев. и прир. Вујадин Милановић (Београд: Српска Европа, 1997), 166, 167, 168.
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Чачак је поносан што је био први град који је Карађорђе отео од Турака. То је
свијетло мјесто изразито пословног духа, и сања о изградњи електричне пруге, која
ће га повезати са свијетом. Он се поноси црквом која је била црква, затим џамија и
сада опет црква. Бар су ми тако причали, али ја вјерујем да је настала као џамија, а да
су стара звона која су припадала претходном хришћанском периоду, која су у новије
време нађена кад су копани темељи за једну од државних зграда, припадала некој
раној цркви, која је давно била порушена и заборављена. Испредала сам своје занимације по Чачку колико сам дуже могла, а мој кочијаш је цуњао около, бодрећи се надом
да бисмо ипак могли стићи на вријеме. Нашла сам чак и коње упрегнуте и спремне
како ме чекају - најнеобичнији догађај у Србији, и он појури великом брзином први и
посљедњи пут у тој земљи. Имао је пријатно и насмијано лице, и био врло углађен, док
је погледао у свој сат сваких неколико минута […].
◆◆◆
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Херберт Вивијан (Herbert Vivian, Чичестер (Западни
Сасекс), 3. април 1865 – Ганвалоу (Корнвол), 18. април 1940),
енглески новинар, књижевник, путописац и ватрени јакобинац. Учио је у школи Хароу до 1883, а затим студирао на
Универзитету Кембриџ где дипломира историју 1886. Касних осамдесетих година XIX века био је пријатељ Оскара
Вајлда. Покретач је и издавач часописа Вихор (Whirlwind),
који је кратко излазио, али наставља новинарску каријеру,
поставши специјални дописник Морнин� Пос�а (Morning
Post) 1898-1899. и Дејли екс�реса (Daily Express) 1899-1900.
Такође, објавио је дела о Србији, Абисинији, Тунису и
Тајној служби. Велики симпатизер јакобинаца, касније
постаје издавач Mеђунаро�но� �ласника ројалис�а (Royalist
International Herald).
Србију је посетио два пута – 1896. и 1903, када је „већ
изгубила велики део оријенталног гламура.“ Прва посета
трајала је неколико месеци, како би упознао свакодневни
живот, обичаје, политичку ситуацију и економске потенцијале Србије, који су у Британији били мало познати. Више
пута прокрстаривши Србијом, Вивијан је био посебно одушевљен једноставношћу живота српског сељака. Његова
чувена књига Сербија – рај сиромашних (Servia the poor man’s
paradise, London, New York, Bombay: Longmans, Green and Co.,
1897) садржи обиље чињеница о свим важнијим цртама
друштвеног живота и државе, приказаних кроз поглавља
о двору, политичким партијама, спољашњој политици,
Сл. 29 - Херберт Вивијан (1865-1940),
војсци, цркви, финансијама, индустрији, трговини и кому17. фебруар 1904 (The Bystander Magazine,
фото: Кејт Прегнел)
никацијама, пољопривреди, администрацији, књижевности
и образовању, Београду и градовима у унутрашњости. Овај
проницљиви новинар је својом дубинском анализом и приказивањем Србије с краја XIX века са изразитим
симпатијама значајно допринео упознавању енглеске јавности са једном малом балканском земљом, тек
ослобођеном од петовековног турског ропства.
Проглашен је за Витеза Краљевског Српског Ордена Таковског крста (1902) и Заповедника Краљевског Црногорског Ордена Књаза Данила I (1910).
Вивијаново дело Сербија – рај сиромашних у преводу на српски језик објавио је „Службени гласник“
из Београда 2010. године.

Сербија: рај сиромашних

ФРАГМЕНТИ О ЧАЧКУ

Мојим љубазним �рија�ељима, њиховим екселенцијама
�ос�о�ину С�еви Д. По�овићу и �ос�о�ину Че�и Мија�овићу,
моме �обром �обра�иму ка�е�ану Љубисављевићу и свима
мојим �ра�им �ознаницима који су ме �ако обила�о обаси�али
небројеним љубазнос�има за време мо�а бављења у красној
Србији, са �уно захвалнос�и и љубави �освећујем ове с�ранице.

Пре��овор

В.

Свако паметно дете које иде у основну школу могло би да издекламује чињенице и романтичне приче о Монтезуми, Леониди и Риенцију, али би и најистакнутији историчари остали
збуњени помињањем цара Душана, цара Лазара, Краљевића Марка или чак Карађорђа. […]
И чини се да ни не наслућујемо да се на непуна два дана вожње железницом од центра
наше престонице налази неразвијена земља невероватног потенцијала, изванредно плодна
и са историјом чудеснијом од сваке бајке, земља патриота и хероја који би једног дана могли
да изазову метеж у Европи.
О Србији ништа озбиљно није написано већ тридесет година, а зарад наше трговине,
наше спољашње политике и наших циљева од прворазредног је значаја да се вео тајне са
те земље скине што је могуће брже.
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Сл. 30, 31 - Servia, the Poor Man’s Paradise by Herbert Vivian, M. A., Officer of The Royal Order of Takovo: with portrait
and map (London, New York, Bombay: Longmans, Green and Co., 1897)
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Пажљиво сам проучио Србију и Србе.
Посетио сам готово све делове те земље,
обишао њене фабрике, руднике, манастире,
школе, ергеле, фарме, касарне, војне полигоне, рушевине њене прошлости и темеље
њене будућности. Видео сам људе како се
веселе, припремају за велике политичке
демонстрације и одмарају, разговарао са лидерима партија, епископима, архимандритима,
сеоским свештеницима, начелницима, кметовима, официрима, сељанима и чак хајдуцима у ланцима, ишчитавао историје Србије
које човека остављају без даха и проучавао
стварно јединствене навике и обичаје који су
у исто време и живописни и древни.
Срби су ми без престанка говорили: „Не
тражимо ништа више до да будете правични
према нама, да нашу земљу прикажете верно,
онаквом каквом сте је видели.“ На то сам
одговарао: „Добри моји људи, када бих описао
само половину дивних ствари које сам видео
међу вама, у Енглеској ми не би поверовала
ниједна душа. Сви би рекли да нисам писао
о Србији, већ о Атлантиди или Утопији.“
Сл. 32 - Херберт Вивијан, Сербија: рај сиромашних
Због тога сам се и потрудио да обуз(Београд: Службени гласник, 2010)
дам своје одушевљење и искористим тренутке не баш доброг расположења који су ми омогућили да разводним ружичасту боју
којом сам до тада осликавао ту пријатну и ведру земљу. Међутим, ако сам и поред тога
остао превише некритичан према њој, кривица није до мене. Јер, у новонастале нације
нисам веровао све док нисам отишао у Србију. И тако, уколико кривице уопште има, она
треба да буде сваљена на то необично мало краљевство у чијим границама сиротиња
не постоји, у коме је добро расположење хронично а гостољубивост универзална, и у
коме је, као на једином месту на овом свету, сам назив Енглеске и вољен и поштован. […]
Лекције које сам научио и савети које бих желео да дам укратко се своде на следеће:
Енглеска греши што се тако мало интересује за развој Србије и ту погрешку мора да исправи
без икаквог одлагања. Као савезник у решавању вечног Источног питања, Србија може да
нам буде од непроцењивог значаја – како због своје лојалности Енглеској, тако и због свог
изванредног здравог разума и зависности према Русији. А као тржиште за наш памук, наше
гвожђе, челик и машине, али и као житница, поузданија и приступачнија од оних у Новом
свету, она би веома лако могла да измени токове наше трговине.
У сваком случају, Србија је префињена минијатура која ће без икакве сумње задовољити
око сваког уметника.
Дивна Србијо! Моја душа ће заувек лутати по твојим заносним пурпурним брдима.
В.
Брајтон: на Михољдан 1897.
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По�лавље XII
Градови и унутрашњост

[…] Пут којим сам ишао за Чачак водио је кроз планинску област, а пошто су дани постајали
све краћи, био сам принуђен да путујем и по мраку. У најживљем сећању на те ноћне вожње
остала су ми поља кукуруза која су на месечини изгледала сабласно. И стварно, могао сам
да се закунем да су војске скелета устале са гробаља око цркви и стале поред пута да ме
посматрају док пролазим. На благом ноћном поветарцу, стабљике су полако климале својим
чупавим главама док дугачко лишће које се покретало горе-доле није могло да буде ништа
друго до руке скелета. Беле на месечини, те руке махале су ритмично и у савршеном складу,
као да диригују неку сабласну композицију.
Чачанска црква је веома стара и два или три пута претварана је у џамију. Пространа
је и висока, али не заслужује неку посебну пажњу или коментар. Постојала је пре града
који је на том месту изграђен само због ње. Међутим, неупоредиво би било боље да је град
изграђен што је могуће даље од те цркве, јер је она веома ниско у долини и самим тим изложена сталним поплавама. Због тих поплава град је био пун маларије и то у таквој мери да је
до изградње система одводних канала било готово немогуће одгајати децу у њему. Чачак је
један од само неколико градова у Србији који могу да се похвале пристојним тротоарима.
Међутим, ако се занемаре ти тротоари, он изгледа као сви остали српски градови са лоше
калдрмисаним улицама, продавницама опанака и пијацама пуним паприка. Огромне количине штрингли обојене вуне дају му живописан изглед. Веома интересантна зграда у њему
је стари турски конак који је некада припадао Милошевом брату и у коме је данас смештена
жандармерија. Још једна интересантна зграда у Чачку је такође леп пример старе турске
архитектуре; пре него што је седиште епископије премештено у Краљево била је епископова палата. Сада је у њој школа.
По одласку из Чачка поново сам се нашао у енглеским парковима централне Србије […]49
◆◆◆

Јелена Лозанић Фротингам (Helen Losanitch Frothingham,
Београд, 12. март 1885 – Гетари (Француска), 6. фебруар 1972), секретар Српског женског народног савеза, велики борац за права жена,
болничарка у Балканским ратовима (1912-1913), члан Кола српских
сестара и представница Црвеног крста Краљевине Србије у Америци
за време Првог светског рата. Кћи је Симе Лозанића (1847-1935), хемичара, научника, професора Велике школе у Београду, првог ректора
Београдског универзитета, члана Српског ученог друштва и Српске
краљевске академије, чији је био и председник.
Завршила је Вишу женску школу и од 1910. била секретар
Српског женског народног савеза који је, објединивши више женских
друштава из разних градова Србије, образованим женама пружао
прилику да се изборе за право једнакости и преузму одговорност у
друштвеним кретањима. Била је његов секретар за преписку са иностранством, учествовала као делегат на међународним конгресима
у Ослу и Копенхагену. У време Балканских ратова активно учествује
у раду прихватилишта за ратну сирочад „Света Јелена“, завршава
[49] Херберт Вивијан, Сербија: рај сиромашних (Београд: Службени гласник,
2010), 280, 281.

Сл. 33 - Јелена Лозанић Фротингам
(1885-1972) по доласку у САД, 1915.
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Сл. 34, 35 - Јелена Лозанић Фротингхам, Добро�ворна мисија за Србију у I Све�ском ра�у:
�исма из Америке и Кана�е 1915-1920. �о�ине (Београд: Удружење носилаца Албанске споменице, 1970)

90

курс за болничарке при Колу српских сестара и помаже у нези рањеника у санаторијуму Војне болнице
„Врачар“. Почетком Првог светског рата упућена је као изасланик Црвеног крста Србије заједно са Мејбл
Гордон Данлоп Грујић (Mabel Gordon Dunlop Grouitch, 1872-1956), супругом српског правника, дипломате
и добротвора Славка Ј. Грујића (1871-1937), да у Сједињеним Америчким Државама предавањима и преко
штампе упозна јавност о тешком стању у земљи и да упозори на опасност од ширења ратног пожара ван
граница Европе. Сарађује са Михаилом Пупином, Николајем Велимировићем, упознаје многе утицајне
личности, међу њима и америчког индустријалца, хуманисту, оснивача и финансијера Дома за ратну сирочад и добротвора српског народа Џона Фротингама (John Frothingham, 1879-1935), свог будућег супруга.
Више пута препловила је Атлантик, путовала у Енглеску у циљу очувања сарадње Америчког одбора за
помоћ Србима и Српског одбора у Лондону, у Француску да би надгледала рад више комитета који су организовали живот у колонијама избеглих Срба, сирочади, рањених и болесних, по Србији да би надгледала
отварање дечјег дома у Чачку, склоништа у Лазаревцу, да би потом
на Топчидерском брду деци обезбедила смештај под шаторима
током летњих месеци ради опоравка. Од 1915. до 1920. неуморно
ради и на бројним другим добротворним активностима, а ове
догађаје бележи у дневник који је водила у виду писама сестри
Ани. Дневник Добро�ворна мисија за Србију у I Све�ском ра�у:
�исма из Америке и Кана�е 1915-1920. �о�ине (Београд: Удружење
носилаца Албанске споменице, 1970) објављен је и на енглеском
језику (Helen Losanitch Frothingham, Mission for Serbia: Letters from
America and Canada 1915-1920 (New York: Walker and Company, 1970)
у пет штампаних и једном електронском издању.
За време Другог светског рата, када су Југославија и Америка
постале савезници, била је оснивач Одбора америчких пријатеља
Југославије у Њујорку.
Одликована је Oрденима Белог орла и Светог Саве. 50

[50] Ср�ски био�рафски речник. [Књ.] 5, Кв-Мао, s. v. „Јелена Лозанић Фротингам“, 614-615.

Сл. 36 - Јелена Лозанић Фротингам
на раду у Дому српске сирочади
(Чачак, 1920)
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На �у�у за Америку. Бро�
„Амс�ер�ам“. 9. фебруар 1920

Чачак ми је остао у живој успомени

Ово је пети пут како прелазим Атлантски океан. Од мог одласка из Америке за Европу
протекла је тачно година и један дан. За то време нисам ништа унела у мој дневник.
То је била година снажних преживљавања, дубоких узбуђења, искрених радости и
жалости. Година састанака породичних и пријатељских. Година рада на организовању и
извођењу планова нашег Удружења. Најдубљи мој утисак, међутим, био је поновни сусрет
с мојом драгом Србијом и болним ратним траговима на њој. Нарочито траговима на њеној
силно ислабљеној деци. Деци без родитеља и без крова над главом. Сви напори нашег Удружења били су управљени том циљу - како тој несрећној деци помоћи.
Пре но што изнесем шта је наше Удружење
успело да организује и створи, хтела бих да
подвучем колико су томе успеху допринели
сви наши сарадници својим радом. Постигли
смо следеће: отворили смо наш главни дечји
дом у Чачку. Дом се налазио у једној касарни
[...]. Обилазећи сва та склоништа, с оним велиСл. 37 - Касарна у Чачку стављена на располагање
ким америчким особљем, на путу Београд Serbian Relief Committee of America за Дом српске
Аранђеловац - Рудник - Чачак, остаће ми увек
сирочади (1920)
у сећању онај саобраћај и неред на нашим
друмовима, препуним велике и мале стоке, с
оним вечним блатом или силном прашином,
док је наш камион само летео и тресао се на
својим тврдим гуменим точковима, нагињући
се час на једну час на другу страну. Но посматрајући десно и лево како промичу она наша
лепа шумадијска села, с белим кућама и доксатима за седење, окруженим шљивацима
пуним модрих шљива, местимично и жутим
цветним сунцокретима, некако се заборави
на тегобе наших друмова. Сељанке у народној
ношњи, са преслицама у руци, пролазе, преду
и довикују се […].
Чачак ми је остао у живој успомени. Пун
је малих дућана, воловских кола, сељака из
оближњих села а улице у мирису катрана,
стоке, свеже испеченог хлеба и лепиња. Народ

Сл. 38 - Сирочад стоје пред Домом у Чачку (1920)

[51] Јелена Лозанић Фротингхам, Добро�ворна мисија за Србију у
I све�ском ра�у: �исма из Америке и Кана�е 1915-1920. �о�ине. Књ.
III, О� 9. фебруара 1920 �о 30. �ецембра 1920, писма прикупила и
средила Анка Гођевац Суботић (Београд: Удружење носилаца
Албанске споменице, 1970), 245, 246, 247, 248.
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Сл. 39 - Сирочад на гробовима својих родитеља (код Чачка)
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на улицама већ једе лепиње с оним нашим неупоредивим кајмаком. Пијаца пуна сира,
масла, купуса, паприка, патлиџана, воћа и узрелог кукуруза. Такође ћу се увек сећати
предусретљивости и гостопримства грађана Чачка, како према мени лично тако и
према свимa члановима наше Мисије. Они су у свакој прилици били готови да нам се
нађу при руци. Велика војна касарна у близини града била је пуна прљавштине коју
је непријатељ оставио за собом. Од силних бува у собе се није могло ући. Али све се то
очистило, опрало, дезинфиковало и уредило као чаробним штапићем, после чега смо
се и ми ту сместили.
Оног дана кад се појавио први октобарски снег по околним брдима, тог тако значајног
дана стигао је први воз из Трста са многим сандуцима из Америке. Ти су сандуци били пуни
рубља, одела, обуће, ћебади, хране, кондензованог млека, лекова, болничког материјала,
разног потребног покућства као и других разних ствари. Тај велики дан био је за мене дан
неисказане среће, јер, ето, најзад стиже помоћ из Америке!
Преморена, исцрпена, имала сам још снаге да одем до воза, да видим оне небројене
вагоне с небројеним сандуцима, да се, потом, вратим у Дом где сам, плачући од узбуђења,
радости и среће, пала у постељу.
Лежим на бродској столици и непрестано ми се привиђају наша деца. Сува, бледа,
болесна, измучена. Као неке авети. Израз очију тих малишана потресно нам је казивао
колико су срећни што имају кров над главом, топлу постељу, здраву обућу и одличну храну.
Да, глад их више не мучи. Јадна деца, шта су све преживела и видела. Сваког, ко их је видео,
морала је да дирне патња те безазлене, невине деце, коју је рат тешко погодио. Како се
радосно сећам оних двадесет крава добре расе које смо добили од наше државе. Оне данас
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млеком снабдевају ту децу у чачанском дому. Сав је тај наш рад био пун одговорности, бриге,
узбуђења али и неизмерне среће...
У вези са тим радом сећам се многобројних посета пословне природе разним министарствима, војним властима, банкама, Железничкој дирекцији због транспорта нашег
материјала. Сећам се посета окружном начелнику у Чачку г. Симићу, шармантном и
отменом старијем господину, који је увек био готов да нам изиђе у сусрет без икаквог устезања. Сећам се дочека разних чланова Мисије са експертима за дечја питања
и разноврсним особљем. Сећам се срећних као и тешких тренутака као и небројених
посета америчких путника које је требало дочекати, провести, наћи им склоништа и
разместити их и, уопште, наћи им се на руци. Сетих се, тада, и Пруди Левит, лепе, шик
девојке, њеног неуморног рада, коме сам се искрено дивила. Она је давала утисак да је
само за провод и угодан живот. Овде се, међутим, потпуно пренела у наш рад за помоћ
деци, деци једне стране земље, не знајући чак ни језик те земље и све то под тако тешким околностима. Прође ми кроз сећања и вредна, душевна и добра мис Виљамс, управитељка Дома у Чачку, као и многе друге чланице наше Мисије, које су дошле као болничарке, учитељице, помоћнице итд. Док ме океански таласи љуљају и муте ми свест,
тренутно ми се чини као да ово заиста није јава већ само сан, за чије сам остварење
толике године радила […].
Била сам стално у покрету између Чачка и Београда. Често преморена, изнурена,
бледа. Видевши ме такву, једна ми госпођа рече: „Што се толико замарате? Остарићете
пре времена.“ Она и не слути какав ми је - и нехотице - комплимент учинила!
◆◆◆

Пол Фортијер Џоунс (Paul Fortier Jones, Саладо (Тексас,
САД), 18. април [1892?] 1893 – Њујорк, 24. новембар 1940), амерички новинар, четврто од петоро деце др Семјуела Џексона Џоунса
(1858-1918) и Шарлот Халаран Џоунс (1860-1904). Школује се у родном Тексасу где постаје новинар. Касније ради у дипломатији, као
саветник америчког амбасадора у Русији. Током Првог светског
рата служи у Краљевским ваздухопловним јединицама и у Сигналном одреду САД. Био је и представник за страну књижевност
издавачке куће Harper & Brothers.
Крајем 1915. извештава као новинар из Србије и са српском
војском прелази преко Албаније. О својим ратним данима у Србији
1916. у Њујорку објављује књигу With Serbia into Exile: An American’s
Adventures With the Army That Cannot Die (New York: The Century Co.,
19 August 1916), посветивши је српским чичама,52 трећепозивцима,
који су га нарочито одушевили. Пет година касније (октобра 1921)
жени се познатом вајарком Корнелијом Волас (преминула децембра
1975) са којом је живео у Њујорку и Паризу. Пол Фортијер Џоунс
погинуо је у Њу Џерсију, близу Менхетна (Њујорк), у аутомобилској
несрећи при повратку кући након викенда проведеног у њиховој
Сл. 40 - Пол Фортијер Џоунс
сеоској кући. У време смрти био је административни секретар
(1893-1940)
Савета за спољне послове САД.
Краљ Југославије Александар Први Карађорђевић одликовао га је Орденом Светог Саве.
[52] Посвета аутора на насловној страни: To the memory of the cheechas of Serbia this book is reverently dedicated [Ова књи�а је са
великим �ош�овањем �освећена сећању на ср�ске чиче – прим. аут.].
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Џоунсово дело посвећено Србији доживело је бројна издања разних издавача53 на енглеском језику, а у преводу на српски језик, Са Србијом у из�нанс�во: �оживљаји је�но� Американца са војском која не може умре�и, објавили су га 2015. „Прометеј“ (Нови Сад) и Радио-телевизија Србије (Београд) у оквиру Едиције Србија 1914-1918. 54

Са Србијом у изгнанство:
авантуре једног Американца са војском која не може умрети 55

Дру�о �о�лавље
Српске чиче

У с�омен и сећање на ср�ске чиче:
„Ос�ари са мном! Најбоље ће �ек �оћи...“ 56

[…] Од свих свежих, неотрцаних ствари које је Србија у изобиљу нудила посетиоцу са
Запада, ниједна није довољно дочаравала прави дух нације, а сигурно ниједна није била тако
живописна и привлачна као ове чиче из војске. Чича значи „старац“, и у Србији где мушкарци
старе брже него било где другде у свету, то име се народски користи за мушкарце старије
од тридесет година. Међутим, чиче са четврте линије имају од четрдесет пет до безброј
година. Србин, изгледа, никада није престар да се бори.
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[53] University of California Libraries (January 1, 1916),
Grosset & Dunlap, New York [1916], William Briggs, Toronto
(1916), Grosset & Dunlap (1966), Cosimo Classics, New York
(21 December 2007), Kessinger Publishing, LLC (December 22,
2008), University of Michigan Library (April 27, 2009), BCR
(Bibliographical Center for Research) BCR (Bibliographical
Center for Research) (September 23, 2009), BCR (October 27,
2009), BiblioLife (27 October, 2009), Read Books (November
27, 2009), Skinner Press (November 27, 2009), Nabu Press
[s. l.] (2010), Hardpress Publishing (28 January 2013), CreateSpace
Independent Publishing Platform (August 21, 2014), Scholar’s Choice
(February 8, 2015), Palala Press (4 December, 2015), Palala Press
(May 7, 2016), Palala Press (May 21, 2016), Palala Press (May 24,
2016), Forgotten Books (19 June 2016), Wentworth Press (August
29, 2016), Forgotten Books (FB&C Ltd) (June 9, 2017) (Classic
Reprint Series [луксузно издање]), Sagwan Press (February
2018), Forgotten Books (8 March, 2018), Scholar Select…
Ова књига чува се у фондовима Јавне библиотеке у Њујорку,
Државног Универзитета Мичиген, Универзитета Калифорнија, Конгресне библиотеке, Универзитета Алберта, Универзитета Корнел...
[54] Видети и: Војкан Николић, прир., Србске чиче на бранику
о�аџбине (Горњи Милановац: Лио, 2013); Ратомир Дамјановић,
прир., Рас�еће Србије: с�рани ау�ори о Србима и Србији у Великом ра�у: савременици, учесници, све�оци: објављено �ово�ом
с�о�о�ишњице Прво� све�ско� ра�а 1914-2014 (Београд: Итака,
2014), 242, 244.
[55] Фортијер Џонс, Са Србијом у из�нанс�во: аван�уре је�но�
Американца са војском која не може умре�и (Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015) (наслов оригинала: Fortier Jones, With Serbia into Exile: An American’s Advenutres
with The Army that cannot die (New York: The Century Co., 1916)).
Видети и: Фортијер Џонс, „Са српском војском у егзилу“, у
Србске чиче на бранику о�аџбине, приредио Војкан Николић
(Београд: Лио, 2013).
[56] Robert Browning (1812-1889), Rabbi Ben Ezra: “Grow old
along with me! The best is yet to be…”

Сл. 41 - With Serbia into Exile: An American’s Advenutres with
The Army that cannot die (New York: The Century Co., 1916)
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Сл. 42 - Српски сељаци беже из својих кућа пред Немцима који
се приближавају (из књиге With Serbia into Exile, 1916)
(© Underwood & Underwood)

Сл. 43 - Чича и његов бивак - један од многих стражара
дуж Источне пруге

Сл. 44 - Рањене чиче превозе у болницу

Нису носили униформе, ови
патријарси војске, и док су марширали, представљали су просјачки
строј у ручно израђеним дроњцима,
у исто време комичан и дирљив. Једна
од ствари са којом су Срби морали да
се носе јесте да гледају своје дедове у
прљавим ритама, неокупане, полуизгладнеле, модре од хладноће, покисле
до голе коже, од којих многи болују од
реуматизма, скорбута, неуралгије и
који у последњим данима своје нације
умиру од рана, хладноће и глади.
Чиче су били ти који су ме прво
дочекали када сам стигао у Србију.
Никада нећу заборавити како сам
се осећао у Ђевђелији, пограничном
граду између Грчке и Србије, када
сам кроз прозор воза угледао првог
чичу. Питао сам се да ли је то типичан српски војник, јер није изгледао
ни дана млађи од седамдесет, упркос
широком кезу на лицу када је видео
групу америчких радника. Било је то
усред лета и било је врело као у јужној Италији, али је стари друшкан био
обучен тако добро као што бисмо се ми
обукли за мећаву. На раменима је носио
дебели вунени плашт од смеђе ручно
израђене тканине, на који је била накачена шиљата капуљача намењена да
се навуче преко главе у време падавина и која би тако навучена давала
монашки изглед његовој необичној
ношњи. Испод плашта је носио прслук
од овчије коже са вуненом поставом,
и то у јулу. Испод тог прслука била је
ланена кошуља, домаће производње, а
носио је и дуге панталоне које су биле
уске на листовима и бутинама, али
позади врећасте као димије. Имао је
на себи дебеле, вунене чарапе које је
навукао преко панталона до колена,
попут оних голферских, са дебелим
порубом сјајних, дречавих боја. На његовим стопалима биле су полуципеле,
полусандале, зване опанци. Његов
чудан изглед чинио је да заборавиш
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колико је заправо стар и бедан јер упркос
његовом веселом лицу, није био ништа
друго до пропао човек, ни с чим што би
га чекало у животу, осим да чува ту ужарену пругу док његови синови и унуци
гину на границама.
Када сам га угледао како стоји тамо
у прашини на врућини, пали су ми на ум
Ланијерови дијалектом испевани стихови:
Каква корис’ о� мене с�аре �ршке, ка�
ми живо� већ сав �амук �обро. 57
Но, то је било због тога што о Србији
нисам знао ама баш ништа. Ни изблиза
„живот није побро сав памук“ тим чичама.
Скоро милион Немаца, Аустријанаца и
Бугара побринуло се за то неколико
месеци касније, али је берба, Богу хвала,
била обострана.
Како је спори воз милео северније
кроз Србију, све смо се боље упознавали са
чичама. На сваком малом мосту било их је
по четворица, по двојица на сваком крају,
и живели су у маленим склоништима од
шибља, која су личила на вигваме. На
станицама су чете њих биле распоређене
уз пругу, гротескне групе, неугледне и
прљаве, са свакојаким пушкама пребаченим преко погнутих рамена […].
Многе би се епизоде могле препричати, али је она из Чачка можда једна од
најбољих.
Чачак се налази на ужичкој грани
пруге уског колосека Источне железнице.
Мало јужније је Краљево. Када је Бугаре
њихова прва велика навала довела у
околину Ниша само захваљујући својој
бројности, престоница је премештена у
Чачак, што је наводно било привремено
безбедно уточиште. Међутим, Немци се,
као и обично, нису борили онако како је
њихов непријатељ претпостављао. Ризикујући по најтежим путевима, изненада
су запретили новој престоници са северозапада, терајући владу на југ, прво
[57] Sidney Clopton Lanier (1842-1881), The Power Of Prayer:
“What use dis dried-up cotton-stalk, when Life done picked
my cotton?”

Сл. 45 - „Мушкарац не умире стотину пута“, рекао је Мали
наредник (Момчило Гаврић, 1906 – 1993, најмлађи подофицир
на свету у току Првог светског рата)

Сл. 46 - Српско издање Џоунсове књиге With Serbia into Exile,
2015. (Едиција Србија 1914-1918, поводом стогодишњице
Првог светског рата)
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Сл. 47 - Упоредна и главна насловна страна српског издања With Serbia into Exile, 2015.

у Краљево, онда у Рашку, Косовску Митровицу, Призрен и Скадар. Чиче су браниле Чачак.
Три пута су им Немци преотимали град, и сваки пут би га чиче повратиле. Тек када су
четири петине њих биле онеспособљене, Немци су успели да заузму град.
Са пушкама свих могућих врста, превише старим за праве војнике, одбачених од прве
три линије одбране, чиче из Чачка суочиле су се са најбољим трупама које је Немачка
могла да сакупи, савршено наоружаним, изврсно опскрбљеним, које су имале осећај,
изнова и изнова потврђиван, да се цела нација мрви пред њима. Међутим, чича не зна
само како да преживи на нешто мало сувог хлеба дневно, и ни на чему другом; зна и
како да лежи уз дрво или да се претвори у камен, и како је Србија била на самрти, и он
је само желео да умре.
Верујем да су чиче осећале губитак своје земље снажније од било кога другог. Већина
њих је проживела скоро читаву њену слободну историју. За разлику од образованог
Србина, они нису могли да схвате политичку позадину иза тренутног вела таме. Ипак
још нисам чуо да се иједан жали. […] 58
Дванаес�о �о�лавље

Када је стигао први брод

[...] 58У мислима сам се вратио у мрачну ледену зору близу Призрена када сам покрај
пута нашао једног човека. Лежао је на гомили мокре, увеле сламе у старој крављој стаји
прекривеној прљавштином и био је рањен. Поред њега је тињала бедна ватра – ватра која
[58] Фортијер Џонс, Са Србијом у из�нанс�во..., 39, 40, 42, 50, 51.
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ће га вероватно надживети. На моје изненађење, говорио је нешто енглеског и разговарали смо о општим стварима, како се то чини у очајним околностима. Недалеко одатле,
српски и непријатељски топови грували су у живахном сукобу.
„Колико су далеко ти топови?“, упитао сам, очекујући да ће одговорити „сат времена“
или „пола сата“, како Срби имају обичај да одговоре. Но, са муком се подигао на лакат и
гледајући негде иза мене, рекао:
„Можда су сто година ближе него што су били пре четири недеље, али не више од
сто година!“
Не више од сто година, ако иједан Србин буде остао да их отера, а и шта је сто година
за народ који није изгубио свој идентитет током „500 година под Турцима“.
„Они се не обазиру на цену“, одговорио сам. „Они нису створени такви. Они се само
боре и надају.“
Кад се сада тога сетим, то ми се чини као најбољи опис српског народа који сам могао
да дам. Пет векова су се истрајно борили и надали. Свима који су им били блиски њихова
садашња несрећа је представљала најискренију личну тугу. Јер ако смирен и узвишен дух
под најтуробнијим небом, ако непоколебив и несаломив патриотизам под искушењима
која би се могла назвати врхунским, ако изванредна храброст и издржљивост која превазилази сва схватања, ако једноставна, постојана вера у велику и једноставну слободу,
ако бесмртна посвећеност ономе што се сматра исправним и часним ишта више значе на
свету, земљу Србију и национални дух Срба вреди сачувати. Они имају светлу будућност
на коју им дају право огромна природна богатства њихове прелепе земље и крв њихових небројених хероја, и биће им дозвољено да је изграде. Ово је оно чему ме је у сваком
смислу повлачење тако јасно научило, да у то никада више нећу посумњати.
Крај.“ 59
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FRAGMENTS ABOUT ČAČAK

In 17th century, people travelled more by land and sea, which makes travelogue literature exceptionally significant in depicting far away and unknown countries. In 18th century, a specific “sentimental“ type of travelogues
originated, of which the content was not only about landscapes and people, but also about a traveller`s personal
events. Descriptions of journeys became increasingly psychological works in accordance with personal moods of
an author, sometimes interwoven with humour and satire. A particular allure of the travelogue is its authentic spirit
of time, evoked through precise observations about persons and events that an author encountered in his travels.
Serbia was seen and depicted through the eyes and written records of foreigners, sometimes painted by a paint
brush, and it aroused special interest and curiosity. Among foreigners travelling to the East using Serbian roads,
there were mostly British, German, Austrian, Russian, Czech, Italian, Armenian and other travellers who took in
with their open eyes impressions about the oriental Balkan Peninsula. The road led them to Čačak, one of the regions
filled with centuries-long historical occurrences, which were of great importance for Serbia and South East Europe,
The author`s aim was to shed a new light on differing motifs that incited foreign travellers to come to Čačak region
on their journey through Serbia, describing impressions about Čačak and its surrounding area through their eyes.
Through authentic testimonials about Serbia of that time, long and rich past of Čačak was viewed more completely
and more comprehensively, Čačak is one of a very few Serbian towns that has lasted continually for eight centuries
through fortunate circumstances and absence of natural disasters and social catastrophes.
Marijana MATOVIĆ, MA

DES FRAGMENTS SUR CACAK
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AU XVIIème siècle, on voyagea de plus en plus aussi bien par voie terrestre que maritime, ce qui fait que la littérature des récits de voyages est extrêmement importante pour la présentation des pays inconnus éloignés. Au
XVIIIème siècle, un type „sentimental“ particulier de récit de voyage vit le jour, dont le contenu ne furent pas seulement des paysages et des gens, mais également des actualités dans l’intime du voyageur. Les descriptions des
voyages deviennent de plus en plus des actes psychologiques en harmonie avec l’humeur personnelle de l’auteur,
parfois empreints d’humour et de satire. Le charme particulier des récits de voyage est l’esprit authentique de
l’époque, recréé à travers des observations précises sur les personnalités et les évènements avec lesquels l’auteur
se confronte, lors de ses voyages. La Serbie, vue et décrite par les yeux et la plume des étrangers, parfois peinte au
pinceau, éveilla un intérêt particulier et une curiosité. Parmi les étrangers qui voyagent vers l’Est par les routes de
la Serbie et absorbent, yeux ouverts, les impressions sur les Balkans de l’Orient, il y a en majorité des Britanniques,
des Français, des Allemands, des Autrichiens, des Russes, des Tchèques, des Italiens, des Arméniens et d’autres. Le
chemin les mène aussi à Cacak, une des régions aux évènements historiques séculaires d’une importance exceptionnelle pour la Serbie et l’Europe de l’Est. L’objectif de l’auteur, en présentant les impressions sur Cacak et ses
alentours par la vision des voyageurs étrangers, fut d’élucider les divers motifs qui les ont incités, en voyageant à
travers la Serbie, à venir aussi dans la région de Cacak. À travers les témoignages authentiques sur la Serbie de ce
temps, on peut regarder plus profondément et universellement le passé long et riche de Cacak, une des rares villes
serbes qui, sous les meilleures auspices, marquèrent huit siècles entiers de durée constante.
Marijana Matovic, M.A.
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ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ У ЧАЧКУ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

АПСТРАКТ: Чачак је у �ру�ој �оловини �ри�есе�их �о�ина �рошло� века за�очео из�ра�њу мо�ерне
�ра�ске �ржнице на Малој �ијаци. Она је била �о�ребна ра�и савремено� сна�бевања с�ановника
живо�ним намирницама: месом, млеком и млечним �роизво�има и �оврћем. Поре� своје важне
функције и економско� значаја она је била и симбол мо�ерно� �оба и на�ре�ка �ра�а. Узори за из�ра�њу
�акво� објек�а били су �ржнице у �ру�им развијеним �ра�овима �а�ашње �ржаве. Из�ра�ња �ржнице
није ишла лако и било је мно�о �роблема које је �ребало савла�а�и, о� финансијских, урбанис�ичких, �а све �о �ехничких. О�ш�инска и �ра�ска влас� морале су за њену из�ра�њу �а се за�ужују,
мењају урбанис�ички �лан, усвајају �ројека� и бирају извођача. И�ак, сви ови �роблеми су ус�ешно
савла�ани и Чачак је �ре� ра�, крајем 1939. �о�ине, �обио нову �ра�ску �ржницу, која још увек је�ним
�елом обавља своју функцију.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: �ржница, нова �ржница, зи�ана �ијаца, Мала �ијаца, каса�ски �ућани, ра�ње за
�оврће ре�улациони �лан, локали на Малој �ијаци.

Изградња тржнице у Чачку почела је
1938. године на Малој пијаци како да би се
обезбедио затворени и покривени простор
за продају млечних производа, меса и других
животних намерница.
Чачак је у другој половини тридесетих
година XX века био град у великом успону,
посебно после завршетка економске кризе.
Захваљујући добром положају, плодној моравској долини са залеђем, али и развоју индустрије, Чачак је у овом периоду доживео
велики развој и постао важна железничка раскрсница, извознички центар пољопривредних производа и значајно градско насеље у
источном делу Дринске бановине. Због свега
тога, али и због развоја индустрије, постао је
привлачан за живот и запошљавање, па је и
број становника у њему стално растао. Долазили су нови становници не само из околних села и залеђа, него и из других делова

тадашње краљевине, а посебно стручни
кадрови који су били потребни Фабрици хартије, Војно-техничком заводу, железници, али
и администрацији, просвети и здравству. Због
свега тога настала је потреба да град поред
три отворена трга-пијаце добије и модерни
затворени простор за продају животних
намирница - тржницу. Чачак је тада био не
само важно градско насеље, већ и привредно
средиште, а посебно важан извознички центар пољопривредних производа, па му је и
због тога био потребан један овакав садржај. О значају тржнице за град сазнајемо и из
извештаја о пословању Градског поглаварства
у Чачку за период од 23. XI 1935. до 31. III 1939.
године. У делу који се односи на изградњу
тржнице забележена је и изјава тадашњег
председника општине Радојка Солујића:
Ис�о �ако сма�рао сам за �о�ребно �а Чачку
с�ворим још је�ну �ековину, која ће, не само
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служи�и о�ш�им ин�ересима свих �рађана,
јавној хи�ијени и сани�арним �о�ребама, већ
ће у ис�о време би�и и је�на врс�а �ривре�но�
�ре�узећа, које ће моћи �ружи�и и ле� �рихо�
о�ш�ини и о� �о�а �рихо�а о��ла�и�и закључени зајам за нову школу. Та �ековина би била
�ржница, нео�хо�но �о�ребна је�ном �ра�у као
ш�о је Чачак...1 То је било време када се после
изградње Фабрике хартије, Војно-техничког
завода и нове основне школе у јужном делу
града, појавила потреба и за другим комуналним и јавним објектима, међу којима је
тржница била посебно важна.
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Активности око припрема за изградњу
тржнице нису ишле лако због мноштва и
објективних и субјективних проблема. Они су
се појавили око избора локације, измене регулационог плана, обезбеђења средстава, али и
мањег броја грађана који који су се противили
и потреби и месту за њену изградњу. Градске
власти су још на почетку 1936. године покренуле активности око припрема за изградњу
тржнице у складу са законом и потребама
града. Градско поглаварство је на својој седници одржаној 21. марта разматрало проблематику у вези са местом, начином изградње
и финансирањем градске тржнице. На седници је констатовано је да је Чачку потребна
модерна затворена тржница, по угледу на Крагујевац и друга напредна места у тадашњој
краљевини, која би поред функционалних
задовољила и хигијенске и естетске услове.
Поглаварство износи и мишљење да би се
са изградњом модерне тржнице обезбедио
и велики приход за град и општину у износу
од око 50.000-60.000 динара годишње. После
детаљног разматрања проблема у вези са
изградњом тржнице Поглаварство је предложило Градском већу:
1. Да се уштеде од зајма за подизање
нове основне школе употребе за изградњу
тржнице;
[1] Међуопштионски историјски архив Чачак (МИАЧ), Градско поглаварство у Чачку (ГП), Извештај о пословању од 23.
XI do 31. III 1939, Чачак, 1939, 75.

2. Да се у новоподигнуте касапске дућане
помоћу електричних пумпи уведе водовод;
3. Да се од касапских дућана (тржнице) и
пијаце изради канализациона мрежа;
4. Да се за изгадњу водовода и канализације употребе средства из чесменог фонда и
фонда за канализацију и водовод.2
После овог предлога Градско веће је на
својој седници одржаној 23. априла 1936.
године донело одлуку о подизању касапских
дућана, уређењу пијаце и њеном опремању
водоводом и канализацијом. Такође је одлучено да се за финансирање ових радова употреби вишак зајма узетог код Државне хипотекарне банке за изградњу основне школе и
фондова за водовод и канализацију у износу
од 168.891 динар и чесменог фонда у износу
од 113.085 динара.3 Градско веће је задужило
своју Грађевинску комисију да заједно са
Техничким одељењем Поглаварства припреми предлог за место и начин изградње
тржнице. По захтеву Градског већа Техничко
одељење Поглаварства је заједно са члановима Грађевинске комисије 9. децембра
1936. године доставило Градском поглаварству у Чачку извештај у вези са локацијом
и начином изградње тржнице. У извештају
се наводи да је Према са�ашњем с�ању ре�улације и рас�оре�а насељенос�и мес�а било
нај�о�есније �а се �ржница �о�и�не на Малој
�ијаци, 4 до постојећих општинских касапница. По овом предлогу тржница би заузела
јужни део тадашње Мале пијаце између улица
Обилићеве, Цара Лазара (сада др Драгише
Мишовића), а на северу до садашње Железничке улице. Овим предлогом предвиђено
је рушење старих касапских локала и заузимање јужног дела Мале пијаце у дужини од
око 30 метара. У извештају се наводи да на
овој �овршини има �ос�а мес�а �а се �о�и�не
10-12 месарских ра�њи, 10-15 ра�њи за �оврће са
је�ним киоском и 3 на�кривена ре�а за млечне
�роизво�е и суво месо.5 Комисија наводи да
[2] МИАЧ, ГП, К-13, Л-11
[3] МИАЧ, ГП, К-13, Л-11
[4] МИАЧ, ГП, К-15, Л-16

[5] МИАЧ, ГП, К-15, Л-II, r-11/36.
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је за изградњу тржнице потребно и да се
изврши измена Регулационог плана Чачка да
би се створили потребни законски и плански
услови. Зато се и наводи и �а је �о�ребно �а
По�лаварс�во из�ејс�вује измену ре�улационо�
�лана на �омену�ом мес�у �рема �риложеним нацр�има и �о у ш�о скоријем времену
како би се цео �ехнички елабора� с�ремио за
и�ућу �рађевинску сезону.6
Међутим, око измене Регулационог плана
за потребе изградње тржнице било је великих
проблема и та процедура се доста искомпликовала и одужила. Измена је урађена 1936.
године и њу је одобрило Градско веће на
својој седници од 27. децембра исте године.
Затим је Градско поглаварство доставило
усвојени предлог плана Краљевској банској управи Дринске бановине у Сарајеву за
давање мишљења и одобрење. Краљевска
банска управа је по пријему овог предлога
плана упутила исти Архитектонском одељку
Министарства грађевина у Београду са молбом за надлежност. Међутим, Банска управа
је уз овај предмет послала Министарству и
своје мишљење у коме стоји да ће та пијаца
у будућности бити мала, посебно због тога
што се око њ сустиче шест улица. Министарство грађевина 29. марта 1937. године шаље
Краљевској Банској управи у Сарајево своје
мишљење у коме наводи да се не може одобрити наведена измена Регулационог плана,
јер он није усклађен са Грађевинским законом
који захтева да Чачак има јединствен Регулациони план у коме мора бити обухваћен цео
град (сл. 1). Међутим, Градско поглаварство
не одустаје од своје намере да на овој локацији
гради тржницу, па поново упућује 5. маја 1937.
године Краљевској банској управи молбу са
образложењем у коме наводи да катастарске основе за израду новог Регулационог
плана града још нису готове и да ће следеће
године, када их добије, приступити изради
новог у коме ће бити предвиђена и тржница. Банска управа је поново, 13. маја 1937.
године, упутила молбу Градског поглаварства
Архитектонском одељењу Министарства
[6] МИАЧ, ГП, К-15, Л-II, r-11/36.

грађевина за давање новог мишљења. Да би
се овај проблем лакше решио уследила је и
интервенција народног посланика из Чачка,
инжењера Светолика Станковића, код министра грађевина. Сведочанство о томе сачувано је на допису Краљевске банске управе
упућеном Министарству грађевина, на коме
стоји руком исписана молба инжењера Станковића: Молим �ос�о�ина Минис�ра �а се �рема
�ре�њој изјасни и �озволи зи�ање ових каса�ских
�ућана и �ржнице, а �лан ре�улације је у ра�у и
он ће се у њему уне�и7 (сл. 2). После новог захтева Градског поглаварства и интервенције
народног посланика Станковића, Министарство грађевина је променило став и Краљевској банској управи у Сарајеву послало нови
допис са позитивним мишљењем. После овог
дописа Краљевска банска управа у Сарајеву
је у јулу 1937. године доставила Градском
поглаварству у Чачку допис у коме се саглашава са изменом Регулационог плана ради
изградње тржнице на Малој пијаци у Чачку.8
План за градску тржницу урадио је шеф
техничког одељка, инжењер Исидор Јањић, а
грађевински одбор је на својој седници одржаној 26. 4. 1937. године прегледао нацр�е
и �ре�рачун и прихватио пројекат. У допису
који је Грађевински одбор упутио Градском
поглаварству у Чачку стоји да је �рађевински
о�бор �ре�ле�ао нацр�е и �ре�рачун за �рађење
нових �ро�авница и нових месарница на Малој
�ијаци, �роучио их �емељно �а налази �а су
израђени нацр�и, израђени у свему са�ласно
са �о�ребама наше�а �ра�а, како у �ехничком
�ако и економском, хи�ијенском и ес�е�ском
смислу.9У извештају још стоји да су цене
из предрачуна реалне, јер су формиране
на основу цена радова на изградњи нове
основне школе који су у току. Предрачунска вредност за изградњу тржнице по овом
пројекту износила је 1.103.572,62 динара.
Чланови Грађевинског одбора у извештају
још предлажу да се радови на изградњи тржнице уступе најповољнијем извођачу путем
[7] МИАЧ, ГП, К-15, Л-II, r-11,12/936.

[8] МИАЧ, ГП, К-15, ф-II, Л-13, Ф- II, r-11/936.
[9] МИАЧ, ГП, К-15, ф-II, Л-13, Ф- II, r-11/936.
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лицитације. Међутим, због недостатка средстава за изградњу комплетног објекта по
пројекту, решено је да се у првој фази изведу
само груби грађевински радови према раније
одобреним изводима из одобреног предрачуна у износу од 620.087,92 динара.
Добијена предрачунска вредност за
изградњу тржнице по одобреном пројекту
је коригована и усклађена са тренутно реалним ценама и износила је 1.232.473,41 динар, а
затим је послата Краљевској банској управи у
Сарајево на одобрење. Банска управа је својим
актом бр. 33.359/38 одобрила ревидирану
суму и одобрила расписивање лицитације за
избор најповољнијег извођача радова.
Прва лицитација у скраћеном облику за
извођење радова у наведеном износу одржана је 4. марта 1938. године уз одобрење
Краљевске банске управе у Сарајеву. Понуде
за извођење грубих грађевинских радова
доставила су 4 понуђача: Мирко Здравковић, предузимач из Пожеге, Милан Поповић, инжењер из Београда, Михаило Нешић,
инжењер из Београда и Мелентије Михаиловић, предузимач из Чачка. Комисија за избор
најповољнијег понуђача искључила је четвртог понуђача Мелентије Михаиловић јер
није доставио сву потребну документацију.
Најповољније услове за извођење наведених радова понудио је Мирко Здравковић
из Пожеге за суму од 618.987,48 динара. На
седници Градског већа одржаној 9. марта
1938. године констатовано је да одржаном
лицитацијом није постигнута најповољнија
цена и донета је одлука да се она поништи и
распише друга у скраћеном року 9. априла
исте године. На поновљеној лицитацији опет
је најповољније услове за извођење понудио Мирко Здравковић из Пожеге за суму у
износу од 570.170,84 динара10 (сл. 3). Одлуком
Градског већа бр. 6722/38 од 11. априла 1938.
године Здравковићу су уступљени радови на
изградњи тржнице и то земљани, зидарски,
тесарски, лимарски и покривачки за суму од
570.170,84 динара.11 Одлуку Градског већа

о уступању радова одобрила је Краљевска
банска управа Дринске бановине у Сарајеву
својим решењем бр. 11797 од 16. маја 1938.
године.12

[11] МИАЧ, ГП, К -15, Л-16

[14] МИАЧ, ГП, К-15, Л-9, ф-5, р-57/38.

[10] МИАЧ, ГП, К -15, Л-16

Радови на изградњи тржнице

Изградња тржнице финансирана је из
средстава зајма и продатог градског имања и
плацева на Авлаџиници и у данашњој Улици
др Драгише Мишовића. Градско поглаварство је за грубе радове обезбедило суму од
579.179,28 динара и то 179.867,28 динара преосталих од зајма за подизање основне школе,
306.202 динара од Чесменог, канализационог и водоводног фонда и 93.110 динара од
продатих општинских имања, кафане зване
Ћендић и војног магацина.13
Извођач радова уведен је у посао 1. јуна
1938. године и посао је по уговору требало
да буде завршен за 180 календарских дана,
односно 1. децембра 1938. године. Надзор на
извођењу радова вршио је пројектант објекта,
инжењер Исидор Јањић, а исплата радова
извођачу вршена је у месечним привременим
ситуацијама које су, поред надзорног органа,
контролисали и чланови комисије.
Одмах по увођењу у посао извођач је отпочео радове и 10. јула 1938. године завршени
су темељи, када је извршено и њихово свечано освећење. То сазнајемо из Позива које је
Градско поглаварство упутило Архијерејском
намеснику града Чачка и званицама, као и из
јавне објаве у виду плаката грађанству Чачка
од 6. јула 1938. године у којој стоји: У не�ељу
10. јула извршиће се свечано освећење �емеља
нове �ржнице и �ро�авница на Малој �ијаци у
Чачку. Поче�ак свечанос�и у 10 часова. Позива
се �рађанс�во �а у ш�о већем броју �рисус�вује
овој свечанос�и освећења �емеља и �име
�окаже своју �риврженос� и�еји уна�ређења
наше� мес�а14 (сл. 4 и 5).
[12] Извеш�ај о �ословању о� 23. XI do 31. III 1939 (Чачак: Градско поглаварство у Чачку, 1939), 75.
[13] Извеш�ај о �ословању о� 23. XI do 31. III 1939, 75
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Предузимач је уговорене радове завршио до краја новембра 1938. године и о томе
у писаној форми уз потпис надзорног органа
званично обавестио Градско поглаварство
које је дописом обавестило Краљевску банску управу у Сарајеву са молбом да формира
комисију за колаудацију. Краљевска банска управа је својим решењем бр. 253 од 21.
јануара 1939. године формирала комисију
за колаудацију, која је 23, 24, и 25. јануара
исте године у присуству надзорног органа,
инжењера Исидора Јањића и извођача Мирка
Здравковића прегледала радове и сачинила
протокол о колаудацији. Приликом прегледа је
констатовано да је на изградњи објекта било
вишкова, мањкова и накнадних радова, а неки
накнадни радови су настали да би се побољшао квалитет објекта. Тако је уместо сокле од
опеке она израђена од бетона, из статичких
разлога повећан је број бетонских стубова, а
пешачка површина између објеката је уместо
мозаика од ситне коцке замењена асфалтом.
Приликом прегледа објекта констатовани
су и неки мањи недостаци које је извођач
поправио. Комисија је поред детаљног прегледала изведених радове извршила и рачунску
контролу изведених радова и сравнала их
са погодбеном техничком документацијом.
Прегледом изведених радова констатовано је
�а су извршени �обро и соли�но и �рема мерама
у �лану означеним а о� ма�еријала о�лично�
квали�е�а.15 На основу наведеног увида комисија је примила уговорену фазу изведених
грубих грађевинских радова и саставила
кончани обрачун на целу зарађену суму од
555.041,08 динара и уступним писмом предала
грађевину Управи добара Градског поглаварства у Чачку на даље руковање. Протокол о
колаудацији комисија је завршила 8. фебруара, а 14. фебруара га је упутила Краљевској
банској управи у Сарајеву на сагласност. Из
извештаја ове комисије сазнајемо да је посао
извршен у свему према погодби, стручно и
квалитетно и од доброг материјала и да се
може примити без примедби.16 Комисија је

констатовала и вишкове и мањкове радова
и доставила колаудациони елаборат Архитектонском одељењу којe се после ревизије
сагласилo са налазима комисије, с тим да се
предузимачу за наведени посао исплати сума
од 555.047,78 динара17. На тапији издатој за
плац на коме се налази тржница 14. априла
1939. године на име председника општине
Радојка Солујића, а за потребе новог зајма,
пише: У времену из�авања ове �а�ије на овој
не�окре�нос�и �ос�оји је�на �рађевина-�ржница не�овршена која се сас�оји из 11 месарница, 15 �ро�авница за �оврће, 1 �ро�авница
за рибу, 6 �ремова за �ро�ају �ољо�ривре�них
�роизво�а, 1 соба за чувара �ржнице, 2 ен�леска клозе�а и је�но� �исоара.18 (сл. 6)
За довршење тржнице био је потребан
нови зајам, па је Градско веће 29. августа 1938.
године донело одлуку да се Градска општина
у Чачку додатно задужи код Државне хипотекарне банке. Општина је већ била задужена
код ове банке за суму од 1.200.000 динара
за изградњу основне школе, а овом одлуком
је предвиђено повећање зајма на 2.000.000
динара тако што би се ново задужење употребило за довршење тржнице. Министарство финансија је својим решењем од 20.
фебруара 1939. године одобрило повећање
зајма за потребе довршења тржнице. Први
део радова са покривањем на тржници износио је 765.488,47 динара, од чега је 179.867,28
динара плаћено од остатка првог зајма од
1.2000.000 узетог за школу, док је остатак
од 585.621,19 општина платила из својих
средстава. За довршење тржнице било је
потребно још 627.800 динара из новог зајма.
Да би се он добио код Државне хипотекарне
банке Градско поглаварство је 19. маја 1939.
године упутило допис Главној филијали ове
банке у Нишу. У њему стоји да је Поглаварство
својим актом од 8. маја исте године доставило
филијали оригиналну тапију са катастарским
планом на општинско имање на Малој пијаци
на коме је подигнута тржница, односно само
груби радови, затим оверен препис завршног

[16] Извеш�ај о �ословању о� 23. XI do 31. III 1939, 76.

[18] МИАЧ, ГП, К-38, Л-18, бр. 2190.

[15] МИАЧ, ГП, К-38, Л-1, Ф-22, бр. 266/39.

[17] Извеш�ај о �ословању о� 23. XI do 31. III 1939, 76.
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рачуна за 1936/1937. и 1937/1938, као и преглед
остварених прихода и расхода за буџетску
1935/1936. годину, и одобрење Министарства
финансија за закључење зајма. У допису се
наводи да ће Градско поглаварство накнадно
доставити и следећа документа:
Уверење о регулацији издато од стране
општинске управе и да се зграда налази на
утврђеној регулационој линији.
План зграде у размери 1:100 од овлашћеног инжењера, снадбевен бројем деловодног
протокола и печатом овлашћеног инжењера.
Оверен препис завршног рачуна за
1938/39 годину.
Оверен препис буџета за 1939/40 годину.
Ситуациони план имања-тржнице на
Малој пијаци у Чачку у размери 1:500.19
На основу поднете документације
Државна хипотекарна банка је својим
решењем бр. 12469 од 22. јуна 1939. године
одобрила зајам Градском поглаварству у
Чачку у износу од 940.000 динара за довршење тржнице (сл. 7). У једном допису од 7.
јула 1939. године Државна хипотекарна банка
тражи да јој Градско поглаварство у Чачку
накнадно достави оригинално одобрење
Министарства финансија о овоме задужењу.20
После обезбеђења средстава Градско
поглаварство је за други део радова на довршењу тржнице расписало нову оферталну
лицитацију 20. јуна 1939. године на којој није
добијен задовољавајући попуст, па је због
тога расписана нова лицитација 2. октобра
1939. године.21 Из једног дописа који је 2. септембра 1939. године Градском поглаварству
у Чачку упутио Драго Чеферин из Љубљане
видимо да он нуди извођење изолатерских
радова на хладњачи у тржници у Чачку (сл.
8). Он у свом допису наводи: Час� ми је јави�и
Вам, �а се с�ално бавим са �ро�ајом �рвокласно� изолационо� ма�еријала за кланице и
�ржнице, �аље ком�ле�них уређаја за �роизво�њу хла�њача, са изолационим вра�има
[19] МИАЧ, ГП, К-36, Л-61, Ф-VII, бр. 89/39.
[20] МИАЧ, ГП, К-36, Л-61, Ф-VII, бр. 89/39.
[21] МИАЧ, ГП, К-36, Л-61, Ф-VII, r-89.

за хла�њаче израђујем �о свом сис�ему...22
Министарство грађевина започело је у јесен
1938. године изградњу коловоза кроз град од
ситне коцке, па је од Градског поглаварства
тражено да учествује у делу трошкова. Због
тога је било потребно да се сума за довршење
тржнице смањи на 600.000 динара да би од
зајма остало довољно новца и за коловоз. Да
би се то омогућило, била је потребна нова
сагласност Министарства финансија да се
преостали део новца од зајма може искористити и за израду коловоза. Да би се добила
потребна сагласност били су потребни и нова
одлука Градског већа и мишљење Краљевске банске управе у Сарајеву упућено Министарству финансија. Коначно, Министарство
финансија је својим решењем бр. 13.463/39
одобрило измену у намени зајма тако што је
у решењу нагласило да се зајам у износу од
940.000 динара има употребити за довршење
тржнице у износу од 627.800 динара, а остатак суме од 312.000 динара за проширење
модерног коловоза од ситне коцке.23 Преостали радови на изградњи тржнице били су
завршени до краја 1939. године, а комисија је
извршила њихов преглед и коначни обрачун
и објекат предала Управи добара Градског
поглаварства на употребу.
Почетком следеће 1940. године почело
је издавање локала и простора у тржници
заинтересованим лицима. Градско поглаварство је одредило услове за издавање локала
и они су били уграђени у уговор са закупцима. Условима је било одређено да закупац
дућан чува, одржава чистоћу, да не сме у
њему ништа преправљати, да плати државну
таксу на закуп и да редовно месечно плаћа
уговорену кирију (сл. 10). Издавање локала
и простора вршено је јавном лицитацијом, а
одлуке о издавању доносило је Градско веће
на својим седницама. За сваки локал било је
потребно да се доставе најмање три понуде
заинтересованих лица у писаној форми, са
понуђеном ценом и другим условима.
[22] МИАЧ, ГП, К-38, Л-1

[23] МИАЧ, ГП, К-36, Л-61, Ф-VII, r-89.

ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ У ЧАЧКУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

У Међуопштинском историјском архиву у
Чачку сачуван је део једног докумената о издавању једног броја локала у току 1940. године.
Из њега сазнајемо да је Градско веће на својој
седници 9. септембра 1940. године на основу
параграфа 8 Закона о градским општинама
Ђорђевић Јањићију, месару из Чачка, издало
месарски локал бр. 13 по цени од 250 динара
месечно.24 Из другог акта видимо да је Градско
веће на својој седници одржаној 28. новембра 1940. године донело одлуку да се Тољић
Милану из Чачка изда локал бр. 6 за суму од
300 динара месечно, с тим да закуп траје до
15. августа 1941. године.25 На истој седници
донете су и одлуке да се Јеремић Недељки изда
локал бр. 2 по цени од 300 динара месечно, а
Даници Стефановић из Чачка локал бр. 1 по
цени од 301 динар месечно, закључно са 1.
августом 1941. године.26 Из још једног документа од 15. марта 1943. године сазнајемо да
је закупац дућана бр. 7 у тржници од 1940.
године био Лојаница Милош, месар из Чачка
(сл. 9). Он је своју закупнину плаћао до априла
1941. године када је одведен у заробљеништво.
Када се вратио у марту 1943. године он подноси молбу Градском поглаварству у коме
наводи: Сма�рам �а заку�нину у времену моје
о�су�нос�и не �реба �а �ла�им �а с�о�а
молим По�лаварс�во �а ме ослобо�и �у�а који
ми се с�авља на �ере�.27

План и архитектонске
карактеристике тржнице
План за тржницу је сачуван и налази
се у Међуопштинском историјском архиву
у Чачку 28 . План је урађен у размери 1:100 и
састоји се од ситуације (катастарског плана),
основе темеља, основе, пресека и изгледа
будућег објекта (сл. 11, 12 1). Градска тржница по плану у основи има облик трапеза са
[24] МИАЧ, ГП, К -48б, Л-6

[25] МИАЧ, ГП, К-48б, Л-10

[26] МИАЧ, ГП, К-44, Л-38, бр. 3/241, Записник са XIX седнице
Градског већа града Чачка од 28. новембра 1940. године.
[27] МИАЧ, ГП, К- 47, Л-3

[28] МИАЧ, ГП, К-38, Л-18, бр. 2190.

најужом страном на северу окренутој према
Малој пијаци и бочним странама постављеним
поред Обилићеве и Улице Цара Лазара (сада
др Драгише Мишовића). Четврта јужна страна
објекта је најдужа и она је пешачком улицом
одвојена од главног, северног дела. У већем
делу објекта окренутом према Малој пијаци
и Обилићевој и Улици Драгише Мишовића са
спољне стране смештено је у низу 17 локала, а
са унутрашње покривени простор за продају
млечних производа и воћа. Јужни део тржнице
намењен је за продају меса и у њему је у низу
смештено 9 месарских радњи, а на средини
овог дела налази се јавни тоалет. У саставу
објекта планирана је и колективна хладњача
са изолованим зидовима. Улаз у унутрашњи
део тржнице предвиђен је са три стране: на
северу пасажом са Мале пијаце, а на југу из
Обилићеве и Улице др Драгише Мишовић.
Поред грађевинског дела пројекат тржнице
садржи и део којим су обухваћени и водовод
и канализација и електричне инсталације,
што је у то време била новина, а посебно за
Чачак. О томе сазнајемо из једног дописа који
је Градско поглаварство у Чачку упутило
21. септембра 1939. године Градском поглаварству у Љубљани са молбом да га упути
Драгу Чеферину из Љубљане, ради извођења
радова на хладњачи. Из једног извештаја који
је упутило Градско поглаварство 15. септембра 1939. године Краљевској банској управи
дринске бановине у Сарајеву сазнајемо да је
постојао и Елаборат за довршење тржнице у
Чачку.29 Из дописа сазнајемо и да у пројекту
не постоји колективна хладњача са изолационим радовима, већ да су предвиђени само
мали фрижидери-хладњаци у локалима30, а из
дописа које је Градско поглаварство упутило
техничком одељењу 20. јуна 1938. године да
је одобрено да се изврше одређене промене
у грађењу тржнице. Из записника о колаудацији сазнајемо да су се те промене односиле на израду парапета од бетона уместо
цигле, на израду међуспратне конструкције
уместо летве и трске, на набавку гранитних
[29] МИАЧ, ГП, К-36, Л- 2, Ф- VII, бр. 89/39.
[30] МИАЧ, ГП. К-38, Л-1
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степеника и на измену санитарне и техничке
опреме. Дакле, тржница је била снадбевена
водоводном и канализационом мрежом од
челичних и керамичких цеви, чучавцима,
писоарима, чесмама са металним шољама,
кадама за рибу и хидрантском мрежом.31
У функционалном и архитектонском
погледу тржница је представљала квалитетно
и модерно решење за своје време. Она је обезбедила затворен простор у виду локала за
продају меса и намирница и покривени простор за продају млечних производа и воћа.
Изградња објеката је почела 1938, а
коначно је завршена крајем 1939. године и
налази се на углу улица Обилићеве, др Драгише Мишовић и Железничке, по пројекту
инжењера Исидора Јањића. То је пословни и
комунални приземни објекат сложене основе
састављен од низа локала.
У архитектонском погледу објекат је
обликован скоро модерно, без класичних
детаља, осим кровног венца који се јавља у
упрошћеној форми.
Фасаде објекта су равне и на њима су
у горњем делу изнад излога по дужини
постављене две избачене хоризонталне фуге
које рашчлањују грађевину по висини.
Главна фасада објекта окренута је према
северу и Малој пијаци (сл. 14). Она је симетрично обрађена са уједначеним ритмом
излога и врата, а на њеној средини се налази
главни мотив у виду носача за заставу32 у
облику металног јарбола ослоњеног на три
хоризонтално избачене хоризонталне плоче,
који објекту додатно даје модеран израз. И
[31] МИАЧ, ГП, К-47, Л-7

[32] Носач за заставу био је симбил модерног покрета (Александар Кадијевић и Срђан Марковић, Гра�и�ељс�во Лесковца
и околине између �ва све�ска ра�а, Лесковац, 1996, 70).

излози и врата на овом објекту обликовани су
модерно и чисто са употребом пуних челичних профила.
Објекат је и данас једним делом задржао
своју првобитну функцију, са продавницама
меса и рибе, али је велики његов део приватизацијом претворен у локале. У архитектонском смислу тржница је непримереним
адаптацијама и преградњама девастирана,
чиме је изгубила свој првобитни изглед, Објекат је посебно наружен нестручном изменом
излога и преградњама, без смисла и озбиљног приступа.
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CONSTRUCTION OF THE TOWN MARKET IN ČAČAK BETWEEN TWO WORLD WARS

In the second half of the 1930s, Čačak presented a town on the great rise, due to its important position, rich
hinterlands and development of industry, so the number of inhabitants grew constantly. In order to ensure good
supply of basic provisions for inhabitants, beside green markets there was a need for modern and indoor space –
a market. Therefore, town authorities started as early as 1936 with preparations for construction of the modern
market, but they lasted long and were complex because of numerous problems that should have been solved. It
was necessary to provide a location, make changes in town-planning master plan as well as provide funds and a
construction plan. That is why the preparations lasted two years to obtain consent for changes in town-planning
master plan and licences granted by competent bodies, as well as the bank loan for construction. The location
for construction was planned at the Small Market, but a lot of time and effort on the part of municipal and town
authorities was needed to have the market construction in that place approved. The plan for the market was
done by the engineer Isidor Janjić, and works on the construction were consigned through bidding to the building contractor from Požega, Mirko Zdravković. Construction of the building started not until 1 June 1938 and due
to limited funds only rough construction works were executed and the building was covered by roof. In order to
complete construction of the building, in early 1939 it was necessary to obtain a new loan from the mortgage bank
in the amount of 627.800,00 Dinars. The works on completion of the market were finished at the end of 1939 and
Čačak obtained a modern building for that time, consisting of 17 shops in a row, 9 butcher`s shops and an indoor
space for selling dairy products and fruit. The market presented a contemporary building for that time, not only
in terms of its functionality, but also in terms of architecture. At the beginning of 1940, they started renting shops
through bidding and under lease agreements to all interested parties, under conditions set by the Town Council.
Miloš RADOVANOVIĆ, PhD

LA CONSTRUCTION DES HALLES MUNICIPALES À CACAK DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Dans la deuxième moitié des années trente du siècle dernier, Cacak fut une ville en grande évolution, en raison de sa remarquable situation, de son riche arrière-pays, mais aussi du développement de son industrie, aussi le
nombre d’habitants s’y accrût en permanence. Afin de pouvoir ravitailler les habitants avec un bon approvisionnement de nourriture, en dehors des marchés, un emplacement moderne, fermé et couvert – des halles fut nécessaire
également. Les autorités municipales commencèrent à cet effet, déjà lors de l’année 1936, les préparations pour
la construction de halles modernes, mais elles furent autant prolongées que complexes, en raison de nombreux
problèmes qu’il fallut résoudre. Il fut nécessaire d’acquérir une localité, un changement de plan de régularisation,
mais aussi des ressources et un plan pour la construction. C’est pour cela que les préparatifs durèrent deux années
entières, afin d’obtenir l’accord pour le changement du plan de régularisation, les permis des organes compétents
et le prêt de la banque pour la construction. La localité pour l’édification des halles fut planifiée sur le Petit marché,
mais il fallut beaucoup de temps et d’efforts aux autorités municipales et communales pour que la construction à
cet emplacement soit autorisée. Le plan pour les halles fut effectué par l’ingénieur Isidor Janjic et les travaux pour
l’édification furent soumis aux enchères à l’entrepreneur Mirko Zdravkovic de Pozega. L’édification du bâtiment
ne commença que le 1er juin 1938 et pour cause de ressources restreintes, jusqu’à la fin de l’année, ne furent exécutés que les travaux de construction bruts et le bâtiment couvert. Afin de terminer le bâtiment, il fallut se munir,
au début de l’année 1939, d’un nouvel emprunt auprès de la banque hypothécaire d’un montant de 627 800 dinars.
Les travaux pour l’achèvement des halles furent terminés jusqu’à la fin de l’année 1939 et Cacak obtint ainsi, pour
ce temps-là, un bâtiment moderne qui comportait 17 locaux situés en rangées, 9 locaux de boucherie et un espace
clos pour la vente des produits laitiers et des fruits. Le bâtiment des halles représenta non seulement au point de
vue fonctionnel, mais aussi architectonique, une création moderne pour ce temps-là. Au début de l’année suivante,
en 1940, on commença avec la location des locaux sous bail, aux enchères, aux personnes intéressées suivant des
conditions déterminées par le Conseil municipal.
Milos RADOVANOVIC, Ph.D.
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СИСТЕМ ЈАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
У СТАРОМ РАСУ ТОКОМ ОКУПАЦИЈЕ
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

АПСТРАКТ: Ра� анализира функционисање �ела јавне службе на �рос�ору С�аро� Раса, како оно�
�ела који је �ри�ао Гуверна�ора�у Црна Гора, �ако и оном који се нашао у немачкој оку�ационој зони,
о�носно „Не�ићевој“ Србији. Акцена� је с�ављен на ра� �ош�анске службе, �еле�рафа, саобраћајне
мреже, з�равс�вено� сис�ема и��. Чланак је �исан на основу архивске �рађе �охрањене у Војном
архиву, Архиву Србије, Ис�оријском архиву у Краљеву и Архиву ис�оријско� о�ељења Генералш�аба
Ре�ублике И�алије у Риму, као и �ерио�ике из времена Дру�о� све�ско� ра�а.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: �ош�а, саобраћај, з�равс�во, мрежа, И�алијани, Немци, �рађани, варош, оку�ација,
Гуверна�ора� Црна Гора, Ју�ославија

Током прве половине априла 1941. године
Немачка и Италија су поразиле војне снаге
Краљевине Југославије и извршиле њену
дебелацију. Стари Рас/Стара Рашка је, према
Бечким уговорима о разграничењу између
Немачке и Италије, припао овој другој. Тако
су градови попут Прибоја, Сјенице, Пријепоља, Пљеваља, Нове Вароши Бијелог Поља
итд, припали италијанском Гувернаторату
Црна Гора. Нови Пазар је, са друге стране,
остао у оквирима окупиране Србије. Иако
је италијанска окупација у много чему била
врло тешка по старорашке хришћане и муслимане, систем јавних институција је наставио да функционише. Штавише, у неким сегментима је забележен и напредак у односу
на међуратни период. Италијански окупатор
је, наравно, то чинио из сопствених империјалних интереса. Највише је улагано у
здравствени и комунални систем, пошту,
телеграф, електропривреду и саобраћајну
мрежу (поготово ради контроле протока
путника). Главни циљ било је креирање „нормалне“ свакодневнице, да би се у други план

гурнула чињеница да су Италијани и Немци
разорили Југославију и заузели домовину
поражених народа. Но, пред собом су имали
врло неразвијену и економским и социјални
проблемима бременит простор.1 Због свега
тога је поменути напредак био скромног
карактера и није имао жељени ефекат.
Хаос изазван Априлским ратом и окупацијом захтевао је што бољу организацију
поштанске службе, али и њену строгу контролу. У италијанској окупационој зони пошта
је преношена од стране ауто-превозника од
града до града, некада и уз пратњу војске.
Према документацији дивизије „Тауриненсе“
(Taurinense) видимо да су пошиљке између,
на пример, Пљеваља и Прибоја, размењиване
у току истог дана.2 Због честих безбедносних
[1] Мирко Ћуковић, Санџак, Београд: Нолит, 1964, 8-10; Бијело
Поље, гл. и одг. уредник Милан Новаковић, Бијело Поље:
Скупштина општине Бијело Поље, 244-246.

[2] Пошта је из једног града ишла у други, где би се онда вршила
размена и нове пошиљке слате назад. Archivio dell’Ufficio storico
dello Stato maggiore dell’Еsercito (AUSSME), Divisione „Taurinense“,
bus. N–6/1003, Comano divisione, Nr. 1, 11. agosto 1942, 1.
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ризика Италијани су морали да успоставе и
курирску службу. Она је била неопходна и
због лоших временских услова који су владали, рецимо, на Пештерској висоравни.
Већ у новембру 1941. године успостављена
је пешачка линија између Сјенице и Пријепоља. Истовремено су на исти начин повезани
Пријепоље, Прибој и Вишеград.3
Сва пошта је проверавана од стране
окупатора, а „под лупом“ су посебно биле
пошиљке и писма која су стизала из иностранства. Због строге цензуре радници у Немачкој
или ратни заробљеници распоређени широм
Европе довијали су се на разне начине како
да је избегну и својим најближим осликају
што реалније стање у којем су се налазили.
Тако су преносили вести о томе ко је убијен
или умро, када су бомбардовани градови у
Немачкој и сл.4 Пресретања и крађе поште
биле су честа појава, поготово од стране припадника антифашистичких покрета. Стога
је окупатор појачавао надзор над комуникацијама, али и користио поштански материјал за борбу против гериле. Мајор Павле
Ђуришић је упозоравао потчињене да обрате
пажњу на писма која им пристижу, јер је имао
информације да Италијани премазују отровом странице писама или шаљу у пакетима
паклене машине/темпиране бомбе.5
Телеграфско-телефонска мрежа је, као и
пошта, потпадала под управу посебне дирекције у оквиру Гувернатората Црна Гора. Телеграф је, међутим, све до половине 1942. године
и потискивања партизанских снага слабо
функционисао будући да су линије између
градова често биле у прекиду. Саботаже су
биле толико учестале да је Команда трупа
Црне Горе (Comando truppe Montenegro) наредила почетком фебруара исте године да се
као средство комуникације уведу голуби
[3] Војни архив (ВА), Италијанска архива (Иа), кут(ија) 746,
ф(асцикла) 1, док(умент) 43, 1; Исто, док. 49, 1.

[4] Историјски архив Краљево (ИАК), фонд 412, Тихомир
Ђорђевић (ТЂ), кут. 3, Дневници Тихомира Ђорђевића 1943.
године, Ратни дневник 2.3 – 31. 8. 1943. године, 72.
[5] ВА, Четничка архива (ЧА), кут. 132, ф. 1, док. 38, 1.

писмоноше. Мобилни голубарници су морали
да постоје не само по варошима, већ су их и
италијанске јединице и ауто-колоне носиле
са собом.6
Уништавање телеграфско-телефонске
мреже некада је чињено без икаквог вишег
циља, већ само ради пљачке и отимачине
материјала. О томе сведочи документ партизанског НОО-а за Пљеваљски срез из прве
половине 1942. године у коме се говори о
незадовољству комуниста јер им сељаци
секу бандере, краду жицу и чашице, па тако
отежавају комуникацију њихових јединица.
Да би се овоме стало на пут, за изгреднике
је била предвиђена најтежа, смртна казна.7
Италијани су телеграфску мрежу ставили на ноге тек јуна 1942. године. Тада су
покривене линије Пљевља – Оџак – Косаница,
Пљевља – Бољанићи – Чајниче – Горажде,
Пљевља – Метаљка, Пљевља – Бијело Поље,
Пљевља – Пријепоље (две линије), Пријепоље – Бродарево – Бијело Поље, Пријепоље
– Бистрица – Нова Варош, Пријепоље – Прибој (две линије), Прибој – Рудо (две линије) и
Прибој – Вишеград. У изградњи је била линија
Пријепоље – Сјеница. 8
Функционална комунална мрежа се због
интензивног ширења зараза поставила као
један од приоритета италијанских и немачких окупационих власти. Уређење ове врсте
јавних институција показало се као велики
изазов, будући да ни у Краљевини Југославији то питање није било ваљано решено.
Начелних среза Пљеваљског Павле Ђуровић
је јула 1942. године током аудијенције код
генерала Еспозита (Еsposito), заповедника
дивизије „Пустерија“,9 замолио да се што пре
спроведе у дело његова иницијатива у вези
[6] AUSSME, Comando truppe Montenegro, bus. N–4/494, Nr.
1777, Impiego di colombi nel terittorio del Montenegro, 10. febbraio
1942, 1-3.

[7] ВА, mikrofilmovi, Narodna vlast Pljevlja, NOB, r(olna) 1, 184.

[8] За потребе телеграфа искоришћено је 348 км жице и на
хиљаде стубова и другог материјала. AUSSME, 5. Divisione
„Pusteria“, bus. N–5/821, Comando della „Pusteria“, Grafico
collegamenti a filo in atto il 21–6–1942, 1.
[9] Ibid., Bollettino informazioni nr. 22, 15. agosto 1941, 1.

СИСТЕМ ЈАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА У СТАРОМ РАСУ ТОКОМ ОКУПАЦИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

са изградњом водовода у вароши. Он је био
неопходан како грађанима, тако и окупаторској војсци.10 Италијани су услишили молбу
становника Пљеваља, па су радови на водоводу завршени до краја исте године. После
тога варош је имала бактериолошки исправну
воду у довољним количинама.11 Током јесени
1941. године из Прибоја је стигао захтев да
се у срез пошаље санитетска комисија која
би испитала исправност воде за пиће јер је,
вероватно због лоше комуналне мреже, дошло
до загађења пијаће воде.12
У немачкој окупационој зони, односно у
Новом Пазару и Рашки, ситуација са водоводима била је једнако незадовољавајућа. Сем
у Косовској Митровици цео Косовскомитровачки округ је био без одговарајуће комуналне
мреже. То је довело до тога да је квалитет
воде за пиће на овој територији углавном
био лош, што је доприносило ширењу разних
болести.13 Каква је била санитарна слика у
таквој ситуацији сликовито показује наредба
нечелника Студеничког среза из августа
1942. године. У њој између осталог стоји да
су „водоводне цеви непрочишћене, а (јавне прим. аут.) чесме неуређене и загађене... јер
се на њима врши умивање, прање рубља и
друге прљаве ствари“.14
На редовну опскрбу електричном енергијом могли су да рачунају грађани скоро
свих вароши у Старом Расу. Постројења у
Пљевљима, Новој Вароши, Пријепољу, Прибоју или Новом Пазару била су наслеђена
из предратног периода. Највеће електроцентрале биле су у Пљевљима и Пријепољу.
Прва је радила на угаљ, друга на дрва, а производиле су струју напона 220 V. У Чајничу је

постојала електроцентрала коју је покретала
водена турбина. Капацитети су им, ипак,
били ограничени.15
Већина стамбених објеката по варошима
није имала услове за увођење скупе електричне енергије. Стога нису сви грађани
имали струју у домовима. У Новој Вароши је
само 117 домаћинстава имало електрификацију коју су плаћали 15 дин/kW·h.16 У Новом
Пазару је електрична централа (основана
1931. године) имала капацитет којим је могла
да покрије 1000 домаћинстава. Она је, ипак,
опслуживла само око 300 кућа.17 Као највећи
потрошач струје показала се италијанска
војска која је електричну енергију користила
у војне сврхе, поготово за напајање великих
војних рефлектора.18 По природи ствари, она
није била најредовнији платиша.
Једна од ствари које су најизразитије
обојиле свакодневницу било је ограничено
кретање грађана, како хришћанске, тако и
муслиманске вероисповести. Разлози за то
били су многоструки. Од чињенице да су се
на простору некадашње Југославије сада
простирале друге државе, преко потребе
појачане контроле покореног становништва,
до онемогућавања деловања покрета отпора.
Одмах по доласку италијанских трупа
вароши су опасане бодљикавом жицом, а
излазак из њих био је могућ на само неколико места. Она су постала озлоглашена под
именом „блокови“. Напуштање или улазак у
градове на другим местима били су строго
забрањени. На оне који би се оглушили о ово
наређење током дана стража је отварала
паљбу после само једног упозорења, док је
ноћу то чинила одмах.19 На „блоковима“ су

[11] Пљеваљски весник за 11. јануар 1943. године, 2.

[16] ВА, Народноослободилачка војска Југославије (НОВЈ),
кут. 1959, ф. 17, док. 24, 1-17.

[10] Ibid, nr. 351 dalle ore 0 alla ore 24 del giorno 18 luglio 1942, 3.
[12] ВА, Иа, кут. 751, ф. 1, док. 6, 1.

[13] Историјски архив „Рас“ Нови Пазар (ИАРНП), фонд 283,
Збирка докумената из Народноослободилачког рата (НОР),
док. Извештај др Милована Божовића, 4.

[14] ИАК, фонд 412, ТЂ, кут. 37, док. Наредба Начелства среза
Студеничког општинској управи Рашка од 5. августа 1942.
године, бр. 117/8, 1.

[15] ВА, Недићева архива (НДа), кут. 2, ф. 4, док. 76, 6.

[17] Сафет Банџовић, Друштвено-економска обележја Санџака
у међуратном времену (1918-1941), Ново�азарски зборник бр.
19, 1995, 188.

[18] AUSSME, Divisione „Taurinense“, bus. N–7/1220, Comano
della divisione, Nr. 5704, Sezione fotoeletrricisti per la divisione,
26. ottobre 1942, 1.
[19] Ibid, Presidio militare Pljevlja, 27. novembre 1942, 1.
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се, поред окупаторских војника, налазили
и карабињери и финанси. Они су вршили
контролу пртљага, намирница и, пре свега,
неопходне личне документације.20
Што се ње тиче, она се, када је у питању
кретање на територији Гувернатората Црне
Горе, састојала од пасоша који су италијанске власти издавале до почетка новембра
1941. године. После њиховог повлачења
уводе се легитимације, односно личне карте
(cartad’identità), које су издавале општинске
власти, а потврђивала карабињерија. Лична
карта је била четвртастог облика, формата 10
cm, различитих боја, са сликом, на српском
и италијанском језику, печатом општине,
потписом председника општине и печатом
и потписом локалног команданта карабињерије. Његов потпис је био у зеленој или црвеној боји. Бланко легитимације грађани су
куповали у књижарама.
Општина је могла издати легитимацију било коме, али нису све пролазиле
полицијску проверу. Легитимације нису
добијале углавном особе из пропартизанских породица, уколико се то, наравно, не
би прикрило. Поред личне карте постојала
је и специјална дозвола (тзв. „permeso“) за
брже кретање. Њих је издавала искључиво
карабињерија. Поседовали су их углавном
припадници четничких породица који су
их користили и тако што су их приликом
италијанских рација истицали на вратима
кућа не би ли избегли пљачку и паљевину
имовине. При уласку у варош документација је остављана на „блоку“, а враћана је
по напуштању насеља.21 Да би особа уопште
добила било какве исправе морала је, на
захтев италијанских власти, преко општине
да извади уверење да није учествовала
у борбама против њихових снага. Ово је
[20] Архив Србије (АС), Безбедносно-информативна агенција
(БИА), збирка 271, Историјат Прибоја, ф. Изјаве и саслушања, 22.

[21] ВА, НДа, кут. 2, ф. 4, док. 76, 6; Пљеваљски весник за 10.
новембар 1941. године, 1; АС, БИА, збирка 271, Историјат Прибоја, ф. Изјаве и саслушања, 70; Исто, збирка 266, Историјат
Пријепоља, ф. Изјаве и саслушања, 482-483, 485.

важило како за хришћане, тако и за муслимане. Таксу за издавање уверења грађани
су сами плаћали.22
Без обзира на исправна документа варошани нису смели да одседају или да примају госте без знања полицијских власти
које су о томе водиле евиденцију.23 Њима
је кретање било забрањено и услед узбуна
које је подизала окупаторска војска, било
због стварне опасности, било због вежбе.24
Када је о Пљевљима реч, почетком новембра
1941. године италијанске власти су обзаниле одлуку да је у варош забрањен улазак
од 19.00 до 7.00 часова наредног дана. Само
су хитни случајеви, уз дозволу Италијана,
могли да прекрше ово наређење.25 Навешћемо
још да је кретање по унутрашњости срезова
или градовима некада било могуће и само са
исправама које су имали припадници разних
колаборационих снага у Црној Гори.
Прелазак границе био је друга ствар.
На територију Гувернатората Црне Горе
могло се ући само са пасошем који су давале
локалне италијанске команде уз одобрење
са Цетиња, односно са пасошем италијанског
конзулата у Београду. Једно време, током
1942. године, у Стари Рас се могло ући и са
четничким пропусницама којима су били
снабдевени борци легализованих одреда при
влади Милана Недића. Пошто су Италијани
вршили контролу границе само на важнијим
саобраћајницама, пространство граничног
појаса остајало је отворено. На линији Прибој
– река Увац – Сјеница постојало је неколико
„идеалних места“ за илегалне преласке, чак
[22] Državni arhiv Crne Gore – Arhivsko odeljenje Pljevlja (DA CG
– AO PVA), fond Pljevlja 1918-1941; 1941-1944/5, kut. LXIV, dok.
Писмо трговца Хилма Дрнде Управи општине Пљеваљске,
4–XI–1941. год, 1.
[23] Пљеваљски весник за 24. новембар 1941. године, 1.

[24] У Пљевљима је на пример, ванредна ситуација означавана са три топовска пуцња. Сви грађани који би се после тога
нашли на улици, ризиковали су да их Италијани убију без
упозорења. DACG – AOPVA, fond Pljevlja 1918-1941; 1941-1944/5,
kut. LXIV, dok. Шеф штаба дивизије „Пустерија“ становништву
Пљеваља, 3. X 1941. године, 1.
[25] Isto, dok. Наредба Начелства среза Пљеваљског свим
општинским управама, бр. 2155/41, 1. XI 1941, 1.
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и већег броја људи са стоком. Стога су такви
преласци били свакодневна појава.26
На територију протектората „Велике
Албаније“ (на Косово и Метохију) из Србије
се улазило од краја 1941. године са посебном визом жуте боје коју су уз назначени
период боравка у италијанској зони издавале
немачке војне власти. Поред визе, морала
се извадити и дозвола код Крајскоманде у
Косовској Митровици – документ зелене боје
који је важио три месеца. Са њиме се, међутим, слободно могло кретати само у дубину
10 km од границе. За даље се морала вадити
нова пропусница код немачке команде у
Косовској Митровици. Кретање у супротном
правцу било је могуће уз италијански пасош
са визом немачког конзулата у Тирани. Он је
отварао пут у сва окупарана подручја Трећег
Рајха. Поред пасоша за пут у Србију било
је потребно поседовати и граничну карту
зелене боје коју је издавала команда дивизије „Пуље“ у Призрену. И она је важила за
појас од 10 km унутар немачке зоне у периоду
од три месеца. За дужи боравак морала се
добити посебна дозвола као и код Немаца.27
Због врло компликованог процеса добијања
потребне документације, односно чињенице
да је овде граница још слабије надзирана
него на западу, илегални преласци су били
најчешћи начин преко граничног кретања
становништва.
Саобраћајна мрежа није била нешто чиме
су се могли похватили ови крајеви. Кључна
саобраћајница била је она која је ишла долином Лима на север до Вишеграда, са крацима
који су се одвајали према Пљевљима и Чајничу,
Новој Вароши и Сјеници. Алтернативни правац био је од Жабљака на Пљевља, али је он
још током 1941. године постао неупотребљив
после рушења дела моста код Ђурђевића Таре.
[26] ВА, НДа, кут. 2, ф. 4, док. 76, 5; AUSSME, 5. Divisione „Pusteria“,
bus. N–4/706, Comando delladivisione, Bolletino informazioni
nr. 250 dalle ore 0 alla ore 24 del giorno 8. apprile 1942, 1.

[27] AUSSME, 38. divisione „Puglie“, bus. N–3/542, Comando della
divisione, Nr. 6212, Norme di transito per civili attraverso la linea
di demarcazione italo-tedesca, 20. novembre 1941, 1-2.

Други је био онај који је преко Коврена ишао
за Бијело Поље, кроз некадашњи Доњи Колашин. Пошто су саботаже на путним комуникацијама биле један од главних видова партизанске борбе против окупатора, саобраћајна
мрежа није могла бити обновљена до пуног
капацитета све до половине 1942. године.
Почетком јула већина путева је већ била проходна. Очевици говоре да су аутомобилски
путеви Пљевља – Жабљак (73 км), Пљевља
– Чајниче – Горажде (86 км), Пљевља – Пријепоље (53 км) и Пљевља – Бијело Поље (86
км) били у „потпуно исправном стању“.28
Не зна се стање на другим путевима, али се
може претпоставити да је и тамо саобраћај
ускоро заживео.
Са кишама, снегом и мразом, квалитет
путева је опадао, па је долазило и до саобраћајних несрећа са фаталним исходом. Такав је
био случај 17-годишњег Љубомира Живковића из Пљеваља, који је погинуо у аутомобилској несрећи октобра 1942. године.29
Погоршани услови транспорта погађали су и
италијанску војску. Команда „Пуље“ жалила
се надлежнима да је морала да повуче већи
део трупа из Тутина и Рожаја, јер почетком
1942. године није била у стању да их снабдева
преко Рашке, док су директни путеви услед
великог снега били неупотребљиви чак и
за товарне животиње. Италијани су се ослонили на „носаче“, али је њихов „капацитет“
био недовољан.30 Да би се овакве ситуације
избегле, италијанске власти су наредиле
локалном становништву да брине о путевима,
пре свега да врши ситне оправке и чисти снег.
Председници општина су бирали чистаче,
који су имали и дневнице у висини од 14-30 ₤,
у зависности од старости. За чишћење снега
ангажовани су и припадници легализованих
четника или муслиманске милиције, али само
када су били ван дужности чувања путева.
[28] ВА, НДа, кут. 2, ф. 4, док. 76, 6.

[29] Пљеваљски весник за 12. октобар 1942. године, 2.

[30] AUSSME, 38. divisione „Puglie“, bus. N–3/542, Comando della
divisione, Nr. 6417, Dislocazione dei reparti durante la stagione
invernale, 5. dicembre 1941, 1.
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Њихова дневница је била 50 ₤. Уколико би
неко одбио позив, ризиковао је да буде приведен од стране карабињера.31
Када би снег однео превагу, на сцену
су ступале алтернативне методе. Товарне
животиње и санке биле су честа појава, а
дешавало се и да приватна лица унајмљују
поменуте носаче који би у варошима завршавали разне послове (углавном у вези са куповином животних намирница).32 Ради бољег
одржавања путева Италијани су оснивали
цивилне техничке секције по градовима.
Једна таква је, по наређењу команде дивизије „Пустерија“, почетком маја 1942. године
почела са радом у Пљевљима.33
Временски услови погађали су и виталне
саобраћајне тачке попут мостова, на које је
била усредсређена и пажња гериле. Тако
су, на пример, набујале воде Лима октобра
1941. године уништиле мост у селу Ракита у
Бијелопољском срезу и приморале италијанску инжењерију да уклони понтонски мост
код Берана, како не би доживео исту судбину.34 Честе саботаже мостова биле су велики
проблем за комуникацијски систем, што се
најбоље види на примеру оштећења моста
преко Таре на граници између Пљеваљског
и Жабљачког среза. Када би се водена стихија умирала, Лим се могао лако прећи на
више места. Нагомилани материјал који је
река доносила са собом, углавном балвани,
коришћен је за пребацивање на другу обалу.
Вода се прелазила и скелама којих је на Лиму
и Тари било доста.35
У Немачкој зони је за одржавање и
поправку саобраћајне мреже била задужена организација ТОТ.36 На том раду им је
[31] AUSSME, 1. Divisione „Taurinense“, bus. N–7/1273, Comano
della divisione, Ordino al 5. gennaio 1943, 1.
[32] С. Банџовић, н. д., 180.

[33] Пљеваљски весник за 4. мај 1942. године, 2.

[34] AUSSME, 19. divisione „Venezia“, bus. N–4/739, Dal Comando
divisione Venezia al Comadno truppe Montenegro, Nr. 421,
24/10/1941, ore 19.00, 1.
[35] ВА, Независна држава Хрватска (НДХ), кут. 85, ф. 9, док. 1, 1.
[36] ВА, НОВЈ, кут. 391а, ф. 8, док. 19, 1.

често помагало локално становништво које
је углавном позивано на кулук. Тако је, на
пример, половином 1943. године реновиран
пут Ужице – Кокин Брод, а касније је санирана и деоница до Нове Вароши. Јавни рад је
био обавезан, а они који би га бојкотовали
сносили би тешке казне. Немачке власти су,
наиме, казниле општине Негбину и Гостиље
са 650.000 динара због тога што организацији ТОТ нису послали тражене раднике.37
Оваквом саобраћајном мрежом грађани
су се углавном кретали као муштерије неке од
ауто-превозничких фирми, ређе сопственим
колима. Разлог томе били су како недостатак
аутомобила и горива, тако и наређење италијанских власти да се на пут сопственим
колима није смело ићи без дозволе локалне
војне команде.38 На територији Старог Раса
током рата радило је неколико овлашћених
ауто-превозника. Италијанске власти су 5.
маја 1941. године овластиле фирму „Соко“
Иљаза Чичића за саобраћање на линији Беране
– Бијело Поље – Бродарево – Пријепоље –
Прибој, док је фирма „Орао“, коју је заступао
извесни Мурат Покрчлић, покривала трасу
Подгорица – Колашин – Андријевица – Беране.
Прва рута била је дуга 118,2, а друга 138,9 км.
Радило се о предузећима која су пословала
и у Краљевини Југославији. Она су располагала са по четири аутобуса. Нафту за њихово
кретање давали су Италијани, а обрачун је
вршен тако што су фирме на дневном нивоу
могле да купе по један литар за свака 3 km
предвиђене руте. Уз путнике, ове фирме су
некада превозиле и пошту.
Поред поменутих предузећа постојала
су и друга, мања, која су покривала споредне
трасе, користећи аутомобиле који су ишли
на бензин. За разлику од „Сокола“ и „Орла“,
њихова возила су имала мањи капацитет
и по једној тури услуживала 5-6 особа. Код
италијанских власти били су лиценцирани
[37] ВА, НДа, кут. 23, ф. 2, док. 3, 1.

[38] DA CG – AO PVA, fond Pljevlja 1918-1941; 1941-1944/5., kut.
LXIV, dok. Допис Начелства среза Пљеваљског, бр. 743/41,
15. јул 1941, 1.
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Осман Звиздић из Сјенице за линију Пријепоље – Сјеница (47 км), Хајрудин Бербовић
из Нове Вароши за линију Нова Варош –
Бистрица (15 км), Абдулах Диздаревић из
Пријепоља за линију Колашин – Бијело Поље
(55 км), Нико Никач из Гусиња за линију
Гусиње – Плав – Мурино – Андријевица
итд. Бензин за ове „такси линије“ су, као и
у случају нафте, обезбеђивали Италијани
и то на дневном нивоу по литар за сваких
5 km покривене деонице. 39
Цену превоза одређивали су предузетници, али су изгледа на њихово формирање
утицале и окупаторске власти.40 Како је све то
у пракси фунционисало видећемо из примера
аутомобилског предузећа „Мичијевић–Чичић“
из Нове Вароши, које је половином октобра
1941. године преузело трасу Нова Варош –
Бистрица. Власници, Миленко Мичијевић и
Авдо Чичић, обавезали су се да ће путнике и
пошту превозити једном дневно са поласком
у 9:00 из Нове Вароши. Цена карте по једном
путнику износила је 30 динара, а пртљаг тежи
од 15 kg се доплаћивао динар по килограму.
За превоз поште паушално су добијали по
30.000 динара годишње. Бензин су куповали
код италијанских власти.41
У Косовскомитровачком округу цене
су биле сличне. За пут од Новог Пазара до
Рашке (око 20 km) и назад плаћало се 30, а
ко би продужио за Ушће морао је да доплати
још 60 динара. Ауто-превозници из Рашке
су били скупљи. Они су за вожњу од Рашке
до Слатине (око 30 км) наплаћивали 100, а
до Ушћа 60 динара. 42 Путницима који су се
кретали између градова или окупационих
зона, своје услуге су нудиле угоститељске
установе (хотели, крчме...). У Пљевљима,
Пријепољу, Новој Вароши, Рашки или Новом

Пазару постојали су хотели као најквалитетнији угоститељски објекти. 43
На територији Гувернатората Црне Горе
рад на изградњи здравственог система почео
је после окупације, а интензивиран је током
1942. године. У јануару су Италијани основали цивилну болницу у Сјеници и реконструисали ону у Пријепољу, наслеђену из
времена Краљевине Југославије. Већ у септембру исте године окупационе власти су
обезбедиле 11.000 ₤ за преуређење болнице
у Пријепољу. За управника је одређен др Владимир Потенкин.44
Почетком јула 1942. године у Прибоју је
почео рад на отварању медицинско-хируршке
амбуланте за цивилно становништво. Санитарна управа при Гувернаторату је обезбедила 15.000 ₤ за њено формирање, односно
по 10.000 ₤ за месечно издржавање ове здравствене институције. Она је почела са радом до
1. августа исте године.45 Болнице и амбуланте
су постојале и у Пљевљима, Бијелом Пољу и
Новој Вароши. По опремљености се истицала
нова болница у Пљевљима која је отворена
крајем 1941. године под покровитељством
италијанског „Црвеног крста“. Она је имала
100 кревета и „најмодерније редиолошке и
хируршке апарате“. Била је опскрбљена и

[40] Исто, кут. 749, ф. 3, док. 14, 1.

[43] Како је изгледао њихов рад показаћемо на примеру хотела
„Врбак“ у Новом Пазару, најбољег објекта у целом Косовскомитровачком округу. Од свих локала само је он припадо класи
„Б“, док су остали били у нижим категоријама. Према наређењу
окружног начелника из јуна 1943. године „Врбак“ је имао
следећи ценовник: преноћиште у једнокреветној соби - 80
дин, преноћиште у двокреветној соби - 120 дин, преноћиште
у једнокреветној соби + употреба зједничког купатила - 100
дин, преноћиште у двокреветној соби + употреба заједничког купатила - 150 дин, преноћиште у соби са засебни купатилом + 40 динара на постојећу цену, преноћиште у собама са
додатним креветима + 40 динара на постојећу цену. У зимским
месецима хотел је могао да наплати још по 30 динара на име
грејања. Собна послуга се доплаћивала у висини од 10% од
цене преноћишта. Ови ценовници су морали да буду на видним местима по собама хотела, а сваки је морао бити оверен
од стране окружног начелства у Косовској Митровици. Непоштовање ценовника повлачило је за собом скупе казне. Исто,
Допис Начелства среза Студеничког управи општине Рашка,
бр. 4922, 4. јун 1943. године, 1.

[42] ИАК, фонд 412, ТЂ, кут. 37, Евиденција протока путника
за дане 12. март и 9. априла извршене од стране окупатора, 1.

[45] Исто, кут. 750, ф. 2, док. 17, 1.

[39] ВА, Иа, кут. 745, ф. 4, док. 38, 2, 15, 17–18.
[41] Исто, кут. 745, ф. 6, док. 6, 1.

[44] ВА, Иа, кут. 748, ф. 2, док. 17, 1; Исто, кут. 750, ф. 5, док.
35, 1; Исто, ф. 2, док. 40, 1.
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амбулантним колима. Слична установа је
формирана и у Бијелом Пољу.46
Италијани су за издржавање система
здравља на месечном нивоу издвајали знатна
новчана средства. Оперативни трошкови за
Пљеваљски, Бијелопољски и Берански срез су
током месеца новембра 1941. године износили
158.489 динара.47 Као и приликом расподеле
животних намирница италијанске власти
су давале одређене повластице. Грађанима
је било омогућено да се лече од туберкулозе
у најсавременијим институцијама широм
италијанске краљевине, док су они најтеже
оболели лечени о трошку државе. Списак
најугроженијих састављали су срески лекари
и председници општина. Тешко оболела деца
и људи добијали су храну бесплатно. Иста је
без надокнаде прослеђивана и реконвалесцентима.48 Све ове привилегије добијало је,
међутим, само лојално становништво. Окупаторска и колаборациона штампа им је то
јасно стављала до знања.49
Поред цивилних, Италијани су имали и
војне болнице при посадним гарнизонима.
У јануару 1943. године дивизија „Венеција“
(Venezia) располагала је са седам пољских
болница и једном санитарном секцијом, али
су радиле само болнице у Сјеници, Подгорици, Андријевици, Бару и Беранама. Поред
тога, дивизија „Тауриненсе“ је имала још шест
пољских болница и три санитарне секције.
Све су биле оперативне, а налаизиле су се у
Пријепољу, Прибоју, Чајничу, Вишеграду и
две у Пљевљима. Начелник санитета био је
потпуковник др Германо (Germano), распоређен у Пљевљима. Поред њега, у вароши
су били и лекари - капетан Робио (Robbio)
и капетан Ћерути (Cerutti). Здравствену
службу у Пријепољу вршили су капетани др
Зампели (Zampelli) и др Скарела (Scarella),
[46] Пљеваљски весник за 17. новембар 1941. године, 1.
[47] ВА, Иа, кут. 746, ф. 4, док. 5, 1.

[48] Пљеваљски весник за 11. новембар 1941. године, 1.

[49] Dragan S. Nenezić, Jugoslovenske oblasti pod Italijom 1941-1943,
Beograd: Vojno-istorijski institut, 1999, 183-185.

а у Прибоју капетан др Росмино (Rosmino)
и капетан др Пепино (Pepino). 50
Свака пољска болница имала је директора, лекара, два одељењска лекара, фармацеута, свештеника и администратора, уз
одговарајући број помоћног особља.51 Оно је
служило и у цивилним болницама када није
било довољно лекара, а некада су грађани
лечени и у овим војним установама. Тако
је јануара 1942. године, у време епидемије
тифуса, један од италијанских војних лекара,
запослених у гарнизону у Бијелом Пољу, преузео управу над градском болницом.52 И у Прибоју је италијански војни лекар једно време
водио цивилну болницу.53 Из Вишеграда је у
јануару 1943. године пребачена 635. пољска
болница на челу са капетаном др Болером
(Bolero) у Нову Варош, а за потребе локалног
одреда и грађана. Са њима је стигао и један
фармацеут.54
Остала су нам сведочанства да се абортус
могао безбедно извршити само у Пљевљима.
Тамо су углавном одлазиле жене које би зачеле
са италијанским војницима или официрима,
као и оне које су биле силоване. То нису биле
ретке појаве.55 Овом приликом поменућемо
и камп за хелиотерапијско лечење деце који
су Италијани организовали на Вигњишту
у Пљевљима. Камп је трајао током лета, а
прилоге за његову организацију давали су
грађани. Децу су надгледали италијански
лекари, а био је организован и курс италијанског језика.56 У Пљевљима је грађанима било
[50] AUSSME, Comando truppe Montenegro, bus. N–6/1069,
Documenti allegati al Diaro-Storico militare bimestre: Gennaiofebbraio 1943, Allegato Nr. 5, 1.
[51] AUSSME, Divisione„Pusteria“, bus. N–4/657, Comando della
divisione, Situazione nominative ufficiali del Comando divisione
ed enti divisionali nel bimestre dicembre 1941 – gennaio 1942, 2.
[52] ВА, Иа, кут. 748, ф. 2, док. 20, 1.

[53] АС, БИА, збирка 271, Историјат Прибоја, ф. Изјаве и
саслушања, 99.

[54] AUSSME, 1. Divisione „Taurinense“, bus. N–7/1273, 3. reggimento alpine, Nr. 418, Trasferimento 635. ospedale da Campo,
30/1/1943, 1.
[55] АС, БИА, збирка 270, Историјат Нове Вароши, 3.

[56] Пљеваљски весник за 5. октобар 1942. године, 1.
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доступно и јавно купатило у Дому народног
здравља. Оно се могло посећивати петком и
суботом (улаз се плаћао пет динара).57
Због системске колаборације мајора
Павла Ђуришића са Италијанима у Црној
Гори, његове трупе су имале сопствени
здраствени систем. Превасходна улога му
је била да опслужује људство Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО), али и обичан
свет. Четничке болнице били су формиране у Колашину, Жабљаку, Шавнику и на
Метаљки, а амбуланте у Мојковцу, Затону,
Павином Пољу и Равној Ријеци. Свака здравствена институција располагала је са једним
лекаром, који је истовремено вршио и дужност фармацеута, две медицинске сестре,
економом, болничарем, а негде и куварицом. Сестре је требало бирати међу сиромашнијим и мање бројним породицама, да
би им се помогло новчано, али и да би више
пажње указивале пацијентима. Плата је за
лекаре била 3000-4000 ₤, односно за болничарке 500-600 ₤, уз стан и храну. Стога
је мајор Ђуришић наредио да сви прегледи
буду бесплатни, као и лекови. Свака установа морала је да води рачуна о избијању
заразних болести и да се бори против њих.
По једно „српско буре“ је морала да има свака
болница, односно амбуланта, и то са сталним особљем како би се непрекидно радило
на дезинфикацији и дезинсекцији рубља.
Болнице и амбуланте су се снабдевале из
санитарног слагалишта које је имао сваки
већи одред ЈВуО или из магацина четничког „Црвеног крста“. 58
Руку под руку са формирањем болница
ишло је успостављање апотека, односно
њихово поновно отварање, будући да су
углавном постојале у свим градовима пре
окупације. У Пљевљима је постојала апотека
„Вукотић“, у Новој Вароши „Приморац“ (власник Павле Приморац), у Сјеници „Зафиров“
[57] DA CG – AO PVA, fond Pljevlja 1918-1941; 1941-1944/5, kut.
LXIV, dok. Објава начелника среза Пљеваљског, бр. 5822, 23.
IX 1941, 1.
[58] ВА, ЧА, кут. 132, ф. 5, док. 37, 1.

(власник Ђорђе Зафиров), у Прибоју апотека
Антона Чубелића итд. Постојала је и апотека у Пријепољу. Њихов рад је зависио од
набавке лекова коју су вршили Италијани,
односно од снабдевања на црном тржишту.
У ратним временима несташица лекова је
била честа појава. Још августа 1941. године
начелник среза Пљеваљског Павле Ђуровић
указао је генералу Еспозиту на недостатак
лекова у вароши и очајне санитарне услове. 59
Поменути Зафиров жалио се крајем августа
1942. године Санитарној дирекцији да у
Сјеници нема довољно ни лекова ни другог
медицинског материјала, те тражио да му
се све то хитно достави. 60 И поред обећања
која су стизала из дирекције Зафирову до
почетка октобра ништа није послато. Због
алармантне ситуације Команда италијанског гарнизона му је на крају уступила своје
следовање лекова како би се помогло локалном живљу обе вероисповести у Сјеничком
срезу. 61 И санитарна инспекција послата у
апотеку у Пријепољу септембра исте године
закључила је да је установа уредно снабдевена, али да се због недостатка медикамената њихова употреба мора ограничити на
најсиромашније особе. 62
После бурних догађаја током устанка
у Србији 1941. године, здравствени систем
на територији Косовскомитровачког округа
почео је да функционише са првим месецима наредне године. До тада се становништво само сналазило, о чему најбоље
сведочи формирање четничке болнице
у ослобођеној Рашки током јесени 1941.
године, будући да је градска болница због
сталних борби већ радила пуним капацитетом. Сви грађани су били обавезни да
дају прилоге, али је и поред тога њен рад
био отежан, пошто је недостајало особља,
санитетског материјала, лекова, хране,
[59] AUSSME, 5. Divisione „Pusteria“, bus. N–4/561, Bollettino
informazioni Nr. 22, 15. agosto 1941, 1.

[60] ВА, Иа, кут. 751, ф. 3, док. 51, 1; Исто, кут. 750, ф. 4, док. 18, 1.
[61] Исто, кут. 751, ф. 1, док. 9, 1.

[62] Исто, кут. 750, ф. 5, док. 48, 1.
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просторија итд. Старешина ове установе био
је школски надзорник Тихомир Ђорђевић. 63
У Новом Пазару је постојала болница,
као и апотека из предратног периода. После
поправљања безбедносне ситуације Министарство за социјалну политику и здравље
српске владе је, уз помоћ немачких окупационих власти, подигло здравствени систем
на ноге. До јула 1942. године за територију
Косовскомитровачког округа постављен је
окружни санитетски рефрент др Милован
Божовић, чије је седиште било у Косовској Митровици. Између осталих, њему су
били потчињени срески рефенти у Новом
Пазару, Рашки, Ушћу и Јошаничкој бањи. Он
је преузео на себе старање о раду болница
у Рашки и Новом Пазару. У овом потоњем
постојала је и амбуланта Дома народног
здравља из Косовске Митровице која у то
време није радила. Станице у већим селима
Никољачи и Врановини у унутрашњости
Дежевског среза су биле затворене. У Новом
Пазару је постојала и кожно-венерична
амбуланта будући да је у граду било ендемичног сифилиса. Градску апотеку држао
је Душан Вранић, један од ретких Срба коме
је дозвољено да се задржи у граду, управо
због неопходности присуства фармацеута
у вароши. Апотеке и болнице како у Новом
Пазару, тако и у Рашки, нису имале довољно
санитетског материјала, хране и, што је
најбитније, особља. 64
У здравствени систем била је укључена и хуманитарна организација „Црвеног
крста“. Она је, видели смо, отворила болнице у Пљевљима и Бијелом Пољу. Имала је
свој Пододбор у Пљевљима на чијем челу је
био Прокопије Шиљак. Ово тело је, између
осталог, прикупљао храну, одећу и новац

[63] ИАК, фонд 412, ТЂ, кут. 37, док. Списак приложника за
издржавање четника у јединицама и четничке болнице, 26. 10.
1941, 1-5; Исто, док. Потврда Тихомиру Ђорђевићу од четничке
амбуланте у Рашки, 1.
[64] ИАРНП, фонд 283, НОР, док. Извештај др Милована Божовића, окружног санитетског референта у Косовској Митровици, о хигијенском, здравственом и санитетском стању на
подручју округа, 17. VII 1942. године, 1-4.

за помоћ угроженима и сиромашнима, примало и слало пакете са потребштинама за
интернирце у Италији или Албанији, а по
селима је имало своје поверенике у виду
председника општина. 65
Требало би рећи и да је мајор Ђуришић
половином децембра 1942. године основао друштво „Црвени крст“ на територији
Андријевачке, Беранске и Бијелопољске
бригаде ЈВуО. Водила га је госпођа Дивна
Вековић, у заједници са шефом санитета
др Зарубицом. Четнички „Црвени крст“ је
помагао искључиво „национално исправним лицима“ и то интернираним, заробљенима, избеглим и сиромашним. Требало је да
ради на принципима Женевске конвеције. 66
Ускоро је ова организација проширена на
целу област где је Ђуришић држао власт.
Њом је управљао Главни одбор од 10 чланова, међу којима је Ђуришић бирао председника, благајника и „руковаоца”. Све троје
су Ђуришићу подносили засебне извештаје
на крају сваког месеца.
Одбор је заседао на 15 дана. Његове
обавезе биле су да оснива пододборе по
градовима и селима, односно да контролише њихов рад. Локални одбори „Црвеног
крста“ имали су по 5-6 чланова и бавили
су се углавном прикупљањем материјала
за болесне и рањенике, односно наплаћивањем чланарине, будући да је свака кућа
била обавезна на приступање. Обавезни
чланови су били и сви четници, односно
државни службеници. Чланарина је износила од 5 до 10 ₤. Одбори су приређивали
игранке и забаве ради скупљања прилога
и просвећивања народа. Набављене ствари
и храну подобори су једном месечно слали
Главном одбору, који је потрепштине делио
болницима, амбулантама или директно
народу по потреби. 67
[65] Пљеваљски весник за 10. септембар 1942. године, 1; Пљеваљски весник за 4. новембар 1942. године, 2.
[66] ВА, ЧА, кут. 132, ф. 2, док. 22, 1.
[67] Исто, ф. 5, док. 37, 2-3.
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О раду ветеринарске службе у Старом
Расу током рата није нам остало много
података. Интересантан је извештај Санитетског одељење Гувернатората Црне Горе
од новембра 1942. године у којем је записано да у Сјеничком срезу, без обзира на
количину стоке којом је располагао и коју
су Италијани узимали за потребе војске,
није било среског ветеринара. Његов посао
обављао је периодично срески ветеринар
из Прибоја, на основу чега се може претпоставити да ни Нововарошки срез, такође
богат стоком, није имао засебног стручњака. 68 Нешто више информација имамо за
Косовскомитровачки округ. Тамо је током
1942. године на месту окружног ветеринара био дипл. вет. Шлајпах коме су, између
осталих, били потчињени срески ветеринари за Дежевски и Студенички срез. Они
су, међутим, радили у великој немаштини,
лишени већине потребних инструмената
и поготово лекова и серума. Стрводернице
нису постојале ни у једном срезу, већ су се
тиме нестручно бавили чобани, што је доводило до ширења разних болести, поготово
црног пришта/антракса. 69
После окупације градова у Старом
Расу и Италијани и Немци су покушали
да подигну систем јавних институција.
Поштанска служба је вршена редовно
између Пљеваља, Пријепоља, Прибоја, Сјенице, Новог Пазара, Рашке и Бијелог Поља
(ауто превоз, курири, голубови), а исто
је важило и за телефонско-телеграфски
систем. Саобраћајна мрежа је фунционисала
између свих вароши (легални ауто-превозници, такси линије, сопствени превоз), а и
редовно је одржавана (поправка мостова и
коловоза, чишћење снега, техничке секције
и сл). У Пљевљима и Прибоју је побошљана
комунална мрежа, а прва варош је добила
и нови водовод. На пољу здравствене неге
[68] ВА, Иа, кут. 751, ф. 3, док. 39, 1.

[69] ИАРНП, фонд 283, НОР, док. Извештај Крајскоманде у
Косовској Митровици о ветеринарској служби у округу Косовско-митровачком од 15. јула 1942. године, 1-3.

Италијани су изградили неколико нових
болница у Пљевљима, Сјеници, Пријепољу,
Прибоју итд, које су увек биле опскрбљене
довољним бројем лекара. Италијански
„Црвени крст“ био је врло активан. Заживела је и социјална служба (бесплатна
храна за оболеле, бесплатно лечење тешких болесника свуда по Италији, хелиотерапијско лечење у Пљевљима за децу, јавна
купатила и сл).
Да окупаторске власти и поред извесног напора нису постигле зацртани циљ,
можемо закључити из неколико чињеница.
Прво, редовни поштански, телефонско-телеграфски и друмски саобраћај успоставља се
тек од лета 1942. године, када су Италијани
успели да сузбију герилу. Друго, окупатор
уводи врло репресиван систем за надгледање кретања грађана како на релацији
село – град („блокови“, бодљикава жица,
отежано добијање легитимација), тако и
за прелазак границе (илегални преласци,
процват „црне берзе“). То умногоме отежава циркулисање становништва. Треће,
санитарна слика је у већини старорашких
градова остала непромењена у односу на
међуратни период. Исто важи и за електрификациони систем. Четврто, путна мрежа
је и даље била у незавидном положају као и
раније (саобраћајне несреће, неупотребљивост путева током зимског периода, пропадање објеката услед временских непогода, недостатак мостова и ослањање на
скеле и балване, позивање људи на кулук
ради оправке путева итд). И пето, иако је
систем медицинских установа побољшан он
није био довољан да поправи лошу здравствени слику. Уз комбинацију са сталним
недостатком лекова, то ће изазвати низ
епидемија у Старом Расу током окупације
(тифус, дизентерија, антракс, дифтерија,
сифилис и сл). Коначно, услуге здравствене
и социјалне службе могло је да користи
само становништво које се мирило са окупацијом отаџбине.
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SYSTEM OF PUBLIC INSTITUTIONS IN STARI RAS (OLD RAS)
DURING OCCUPATION IN WORLD WAR II

After destruction of the Kingdom of Yugoslavia, Italy and Germany tried to incorporate the territory they had
occupied within borders of their imperial domain. The question of normalization of everyday life of the conquered
population presented the key task. Therefore, the system of public services had to be instigated and, in accordance
with the occupier`s propaganda, improved. Stara Raška (Old Raska) was predominantly in the hands of Italians
(Governorate of Montenegro) and it was not exempt from such practice. During mid-1942, the occupation authorities succeeded in securing normal functioning of postal, telegraph, traffic, communal, health and electric power
networks up to a level of normal functioning in this region. In some segments, for example in healthcare, they
even improved the system in comparison to the period of the Kingdom of Yugoslavia reign. However, the whole
process yielded weak results and it did not greatly improve living conditions in comparison to interwar period
due to many reasons – lack of funds and will on the part of occupying forces, authorities` rigid rule of conduct,
guerrilla attacks, poor starting point, propaganda nature of the venture, etc. War daily routine became considerably more difficult due to armed actions.
Milutin ŽIVKOVIĆ, PhD

LE SYSTÈME DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DANS L’ANCIENNE RASCIE
PENDANT L’OCCUPATION DURANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Après la destruction du Royaume de la Yougoslavie, l’Italie et l’Allemagne essayèrent d’intégrer le territoire,
dont elles se sont emparées, à l’intérieur des frontières de leurs domaines impériaux. Comme devoir clé se posa la
question de normalisation de la vie quotidienne de la population soumise. Par conséquent, on dut mettre en marche
et promouvoir, en harmonie avec la propagande occupatrice, les services publics. L’Ancienne Rascie, en majorité
aux mains des Italiens (le Guvernatorat du Monténégro), ne fut pas une exception à cette pratique. Les pouvoirs
d’occupation ne réussirent pas à s’assurer, jusqu’à la moitié de l’année 1942 sur ce territoire, un fonctionnement
normal du réseau postal, télégraphique, routier, communal, de service de santé et d’industrie de l’énergie électrique jusqu’à un stade de fonctionnement normal. Dans certains segments, comme par exemple la santé publique,
ils ont même amélioré le système par rapport au temps du Royaume de la Yougoslavie. La totalité du processus,
pour de nombreuses raisons – un manque de ressources et de volonté chez les occupants, une attitude rigide de
ses autorités, des attaques des guérillas, des mauvaises bases de départ, un caractère de propagande des prises
de parti etc ; donna des résultats médiocres et n’améliora pas, à bien des égards, les conditions d’existence par
rapport à l’entre-deux-guerres. En raison des forces armées, la vie quotidienne du temps de guerre devint même
considérablement plus difficile.
Milutin ZIVKOVIC, Ph.D.
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КАКО ЈЕ ЧЕТНИЧКИ КОМАНДАНТ
БОЖО ЈАВОРАЦ НАГРАДИО „НАЈБОЉЕ
И НАЈМАРЉИВИЈЕ СРПЧИЋЕ“

АПСТРАКТ: Кон�ра�ик�орни че�нички коман�ан� Божи�ар Ћосовић, мно�о �озна�ији као војво�а
Божо Јаворац, међу неким земљацима је слављен као с�асилац о� наср�аја сјеничких муслимана,
�ок је у званичној ис�орији класификован као ра�ни злочинац и сара�ник оку�а�ора. О њему су
ис�ре�ане разне �риче, �о којима је ушао у ле�ен�у, објављене �ри�овес�и и је�на књи�а. При�исују
му се мно�а зло�ела и не�ослушнос�и у о�носу �рема �ре��ос�ављенима, али ис�орија није разлучила ш�а се о� �о�а с�варно �о�о�ило, а ш�а је �ло� маш�е. Овај ра� има за циљ �а �рикаже је�но
�о��уно не�озна�о хумано �ело ово� ра�ника у униформи краљевске војске. Он је у нај�еже време,
сре� ра�них �о�ађања, у ле�о 1942. �о�ине �оклонио ђацима ивањичке Основне школе 26 књи�а које
су намењене „најбољим и најмарљивијим Ср�чићима“. Ње�ов �оклон ђацима, који �е �о�ине нису били
на�рађени јер нису ос�варили о�личан ус�ех, уручио је у�рави�ељ школе Не�ељко С�ефановић. У
архиви ивањичке ОШ „Милинко Кушић“ сачувани су ори�инали Јаворчево� �о�иса и С�ефановићево�
извеш�аја о урученим књи�ама ивањичким основцима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Божо Јаворац, књи�е, на�ра�е, Основна школа у Ивањици

Због ратних неприлика школска
1941/1942. година у ивањичкој Основној школи започела је тек 11. фебруара
1942. године. У почетку се радило у
згради Основне школе у Шумама, због
заузетости школске зграде од стране
немачке војске. Војска се из школске
зграде у центру Ивањице1 иселила крајем
фебруара, а ђаци су се уселили почетком марта. Школска година је завршена
на Петровдан, 12. јула 1942. године. И
после одласка окупаторске војске школска зграда је повремено била заузета. У
архиви је сачуван допис од 18. маја 1942.
[1] Та зграда и данас служи за образовање (у њој је смештена
Техничка школа). Свечано је отворена 1894. године и у њој су,
у различитим периодима, радиле Основна школа, Шумљанска школа, Виша основна школа, Нижа гимназија, Грађанска
школа, Непотпуна гимназија, Седмолетка, Гимназија, ОШ
„Милинко Кушић“ и Школски центар.

упућен Команди четничких одреда у
Ивањици, који су потписали управитељи
Основне школе (Недељко Стефановић) и
Грађанске школе (Радоје Лалић), у коме
пише да „...већ дуже времена у школским просторијама (десно у приземљу)
пребива известан број четника Вашег
одреда. Због тога обе ове школе трпе
услед недостатка просторија за наставу
и остали школски рад. Ни управитељ
Основне школе ни управитељ Грађанске
школе уопште немају просторија-канцеларија за административне школске
послове, а при том два разреда Основне
школе лишена су својих учионица. О
томе колико ово заједничко обитовање
четника и ђака у истој згради омета
школски рад излишно је и говорити.
Зато се умољавате да наредите исељене
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четника из школских просторија. Ако је
зимус и било нужно да се овде сместе
четници, мислимо да сада не постоје
разлози неопходности да се школска
зграда и даље ангажује за војне сврхе...“.2
На крају школске 1941/1942. године
ивањичка Основна школа добила је вредан и занимљив поклон о коме се мало
зна. Командант Јаворског четничког
одреда Божидар Ћосовић, много познатији као Божо Јаворац,3 поклонио је нај[2] Чува се у Историјском архиву у Ужицу.

[3] Божидар Ћосовић, четнички војвода Косте Пећанца, рођен
је у Брезови 1917. године. Уз оца је изучио столарски занат.
Радио је у Фабрици авиона у Краљеву, али се пред почетак рата

бољим ђацима 26 књига. Истовремено и
Ђуро Смедеревац, четнички командант,
поклонио је две књиге. На танком и провидном папиру А5 формата писаћом
машином написано је:

вратио у родно село. Мобилисан је у Краљеву 1. априла 1941.
године. Увидевши стање у војсци, напустио је јединицу и формирао свој одред који је дејствовао у ивањичком, ариљском и
нововарошком крају. Придружио му се Ђуро Станојевић Смедеревац. Запамћен је по говору изговореном на тргу у Ариљу:
„Браћо Срби, ја знам да је некима од вас памет у Лондону код
краља, који вас је издао, другима у Москви, али запамтите
да су корбач и батина у мојим рукама!“ Убили су га четници
Драже Михаиловића у Брекову на Спасовдан 1943. године. У
народу моравичког краја упамћен је као заштитник од муслимана са друге стране Јавора, док га званична историја третира
као ратног злочинца. О њему је Момчило Димитријевић написао књигу Хероји или из�ајници („Српска реч“, Београд, 2011).

„ШТАБ
ЈАВОРСКОГ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА
10. јула 1942. год.
Положај

УПРАВИ ШКОЛЕ ИВАЊИЦА
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У прилогу шаљем 26 књига, које сам решио, као Србин и велики националиста, да поклоним најбољим и најмарљивијим Српчићима, за показати успех у
1941/42 школској години.
Молим да та Управа у сагласности, ове књиге подели најбољим и најмарљивијим ученицима те школе, који су показали поред доброг успеха и да су велики
Српчићи и националисти. Приликом поделе ових књига молим да се одржи један
патриотски говор, пред свима ђацима дотичног разреда, да сам ја ове књиге
поклонио оним добрим и марљивим ђацима, који су показали најбољи успех у
учењу и владању у своме разреду, затим да се и они до године постарају, који сада
нису добили поклоне, па да својим добрим и марљивим учењем успеју да и они до
године добију лепе поклоне у идућој школској години. А да им се уједно скрене
пажња да је потребно поред доброг и марљивог учења, да се одгајају у Српском
националном духу, као што то предвиђа програм Српске Владе Народног Спаса
под Председништвом Армиског ђенерала г. МИЛАНА Ђ. НЕДИЋА, па да би и од њих
онај који се буде дао на више школе, када буду једног дана заузимали важне положаје у државном животу, да се постарају па да корисно послуже Српској мисли и
националној идеји и да раде у целом своме животу све за Српство и Српску идеју.
На свакој књизи која буде намењена извесном ђаку, добром, марљивом и
национално исправног родитеља, потребно је претходно уписати име и презиме
ученика изнад посвете, а затим на посвети који је разред похађао.
По извршеној подели књига доставити ми списак коме је извршен поклон, са
назначењем његовог имена, његових родитеља и одакле је.

КАКО ЈЕ ЧЕТНИЧКИ КОМАНДАНТ БОЖО ЈАВОРАЦ НАГРАДИО „НАЈБОЉЕ И НАЈМАРЉИВИЈЕ СРПЧИЋЕ“

Командант Самосталног Јаворског
Четничког одреда
неустрашиви војвода Јаворски“
На полеђини тог папира управитељ Основне школе у Ивањици Недељко
Стефановић4 (резервни краљевски официр и сам касније истакнути четнички
командант) написао је:

[4] Недељко Стефановић (отац Владимир–Влајко, мајка Миленија, дев. Рабреновић), учитељ, рођен 29. фебруара1904. године
у Шумама (заселак Сађавац). Завршио Учитељску школу у Ужицу (1928), где је положио испит зрелости, а практични учитељски испит у Неготину (1932). Радио у Бору (1929), Луци и Глоговици (селима код Зајечара). У Ивањицу дошао 8. октобра 1936. и
радио у Основној школи, где је био управитељ од 18. октобра 1937. до 22. октобра 1942. године. Ван школе био веома активан у
задругарству, соколском покрету и Црвеном крсту. Војску служио 1928/1929. године и стекао чин резервног војног старешине,
због чега је у априлу 1941. мобилисан у Алексинцу, али се убрзо вратио, па је, као резервни официр, после априлског слома,
пришао ЈВуО на чијем је челу био Дража Михаиловић. Када је избио рат, као искрени патриота и резервни поручник, није се
двоумио: био је за краља и отаџбину и за борбу против окупатора. Он је у школском Уписнику написао да је од почетка рата
учествовао као четник у борби за националну ствар. Када је после ослобођења изведен на суд, остао је доследан себи, дубоко
свестан да је из крвавог, ратног вртлога изашао чистих руку и образа: „Био сам Србин, али нисам био екстремиста, то није било
моје друштво.“ Стефановић је потписник договора о сарадњи и заједничкој борби партизана и четника на Палибрчком гробу
(1. новембра 1941). Поред Стефановића потписници за команду четничких одреда били су Радосав Спасојевић, Милан Пурић
и Бранко Маринковић, а за команду Ариљског НОП батаљона Стеван Чоловић, Драг. М. Јојић и Недељко Вуковић. Огорчен због
његовог кршења од обе стране, напустио је ЈВуО. До 1943. добијао је учестале позиве да ступи у редове зараћених војски. Према
сећању супруге Марице, са партизанске стране звали су га његов колега Љубодраг Ђурић, касније генерал, и Миодраг Мишо
Стамболић, после рата секретар Среског народног одбора (отац Ивана Стамболића, председника Србије 80-тих година 20. века).
Тек 1943, на позив команданта Гвозденовића, одлучио је да се врати у ЈВуО. По казивању његове кћерке Јованке, један Циганчић је усред ноћи донео позив-поруку. Она, иначе, памти да је у неком сандуку, док су становали код баба Цине (жене брата
Радојице Јеремића), виђала те позиве у виду кратких писама. Касније их није било, као ни Недељковог мирнодопског и ратног
дневника. Године 1944. постављен је за команданта места, али је ту функцију кратко обављао (Марица је сматрала да је на то
место постављен зато што је једини имао смелости да се супростави Калабићу). У јесен те године у Ивањици је одржан скуп четничких команданата пред повлачење. Калабић је затражио од Стефановића да направи списак чланова партизанских породица
које би требало ликвидирати. Он је одлучно одговорио да такав списак нема, нити ће га правити, јер су породице невине. Иако
му је Калабић запретио смрћу, остао је непоколебљив. Командни кадар Моравичке бригаде 1944. године чинили су поручник
Милан Ивановић Грубеља, командант бригаде, мајор Душан Мићић и капетан Недељко Стефановић, помоћници команданта,
и Мића Марковић, пратећи вод. Команданти батаљона били су Узелац (првог), Вукашин Крунић (другог), а капетан Недељко
Стефановић, Здравко Поповић и Милан Чарапић Лане (трећег), док је командант коморе био поручник Драгољуб Шолајић Чиле.
У то време командант Моравичког среза био је поручник Цветко Гвозденовић. По ослобођењу, Недељко се повукао у илегалност.
Одмах су почеле ознашке потере и притисак на породицу. Марица је, док је била бременита са својим најмлађим сином Желимиром, премештена као учитељица из Ивањице у село Миланџу како би са још нерођеним дететом послужила као мамац мужу
Недељку, јер су очекивали да дође да види сина по његовом рођењу. Он је у томе успео захваљујући мештанима који су га два пута
сеоским потоком провели ноћу до школе и натраг. Потом је Марица отпуштена из учитељске службе око две године, колико је
трајала појачана потрага за Недељком. Стефановић је ухапшен 5. априла 1948. године, а против њега је подигнута оптужница
за кривична дела ратног злочинства и народног непријатељства против народа и државе. Оптужницом број 34/48 од 4. новембра 1948. оптужен је од тадашњег Војног тужилаштва да је у првим данима окупације па све до ослобођења био активни организатор и руководилац четничке организације, као и да је 1. новембра 1941. потписао споразум са командантом партизанског
одреда у Ивањици о мирном решавању свих питања, а већ сутрадан извршио мучки напад на партизане у Ивањици са једним
четничким одредом. Такође, ставља му се на терет насилна мобилизација људства за четнике, али и то да је био члан преког
четничког суда септембра 1944, да је организовао и међусобно повезивао четничке банде и оживљавао „равногорске покрете“
и починио више кривичних дела ратног злочинства и народног непријтељства против народа и државе. Због тога је пресудама
Војног суда у Крагујевцу од 8. децембра 1948. и 12. јануара 1949. године оглашен кривим и осуђен на казну лишавања слободе са
принудним радом у трајању од 18 година и губитком свих грађанских права, сем родитељских, у трајању од пет година по издржаној или опроштеној главној казни, уз конфискацију целокупне имовине. Пресуда којом је осуђен на дугогодишњу робију врло
брзо је укинута од стране Врховног суда Југословенске народне армије, па је одржано ново суђење, после кога је 31. марта 1949.
године донета друга пресуда којом је оглашен кривим и осуђен на казну смрти стрељањем са трајним губитком свих грађанских права, сем родитељских, и конфискацијом целокупне имовине.Врховни војни суд само је потврдио пресуду Војног суда у
Крагујевцу. У Записнику са извршења смртне казне над осуђеним Недељком Стефановићем пише да је стрељање извршено 24.
јуна 1949. у 21 час и 30 минута на Метином брду код Крагујевца на основу пресуде Војног суда у Крагујевцу бр. 182 и 183 од 31.
марта 1949, а која је потврђена од стране Врховног војног суда у Београду бр. 642, 31. маја 1949. године. Наглашено је да је молба
за помиловање одбијена одлуком Президијума Народне скупштине ФНРЈ бр. 5672 од 18. јуна 1949. године. До рехабилитације
Недељка Стефановића дошло је после 63 године. Виши суд у Крагујевцу је, на захтев Желимира и Рајка Стефановића, после јавне
расправе и увида у документацију, 14. фебруара 2012. године донео решење о рехабилитацији учитеља Недељка Стефановића.
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„Основна школа ивањичка 12. јула 1942. год.

Књиге за награђивање ђака од војводе Јаворског
Пошто је овај поклон добијен пред сами почетак свечаности, то су књиге
подељене оним врло добрим ђацима који су заслужили књигу, а није имало да
им се да од оног броја који је добијен од окружног преко среског начелства, а које
су већ биле расподељене одличним и најбољим врло добрим ђацима. Иначе потврђен пријем уз списак ђака којима су књиге подељене (чији се препис прилаже
уз ово) и одговорено да ми међу ђацима не правимо разлику ко је чији, него их
све подједнако васпитавамо у српском националном духу.
Управитељ школе
Н. В. С�ефановић“
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На другом папирићу управитељ Стефановић је написао:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

„Књиге војводе Божа Јаворског подељене:

Је�рве – Божидару Џелебџићу 5 (I разред)
Сребрни венчић – Велимиру Луковићу 6 (I)
Јелисавка Обилића мајка – Јаворки Вилимановић7 (I)
Јелисавка Обилића мајка – Љиљ. Симић (I)
Је�рве – Владиславу Никачевићу 8 (I)
Писма са села – Вери Б. Стојановић9 (I)
Краљ Милу�ин – Бошку Ћурчићу (II)
Милош Обилић – Драгославу Вратоњићу (II)
Је�рве – Душану Парпури 10(II)
Јелисавка Обилића мајка – Цмиљки Калушевић11 (II)
Јелисавка Обилића мајка – Радмили Поповић12 (II)
Писма са села – Слободану Бјелогрлићу 13 (II)

[5] Божидар Џелебџић (отац Милош, седлар), рођен у Ивањици 21. августа 1934. године. Био шеф транспорта у фабрици ИТИ.
[6] Велимир Луковић (отац Душан, трговац), рођен у Ивањици 4. септембра 1934. године, познатији као Вељо Солунац. Био
фудбалер „Јавора“, директор „Градитеља“ и „Анемије“.
[7] Јаворка Вилимановић (отац Данило, опанчар), рођена у Ивањици 17. јула 1933. године.

[8] Владислав Никачевић (родитељи Љубица и Добривоје, учитељи), рођен у Приликама 1934. године.
[9] Вера Стојановић (отац Бошко, мутавџија), рођена у Ивањици 13. априла 1935. године.

[10] Душан Парпура (отац Арсеније, судија Среског суда), рођен у Ивањици 1. маја 1934. године.
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[11] Цмиљка Цица Калушевић (отац Божидар, земљорадник), државна репрезентативка и вишеструка шампионка у кошарци и
атлетици, атлетска рекордерка Југославије у бацању копља, рођена у Ивањици 9. априла 1933. године. Основну школу завршила
је у родном месту (1944) са одличним успехом, Нижу гимназију у Ивањици (1948), а Трговачку академију у Београду. Касније
је завршила за професора физичког васпитања и радила у Медицинској школи у Београду. Спортску каријеру започела је у
Атлетском клубу БСК (1949), у коме се такмичила до 1953, када је прешла у „Црвену звезду“. Постизала је запажене резултате
у бацању кугле и диска, а посебно у бацању копља. Југословенска рекордерка у бацању копља била је пет пута (у периоду од
1953. до 1962. године), са најбољим резултатом од 48,81 метара (1956). У тој дисциплини била је шест пута појединачни првак
Југославије (1952. и 1953, као чланица БСК; 1954, 1956, 1957. и 1958, као такмичарка АК „Црвена звезда“). За атлетску репрезентацију Југославије наступала је 44 пута. Учествовала је на два атлетска првенства Европе: 1954. у Берну (шесто место са
46,78 m) и 1958. у Стокхолму (12. место са 45,42 m). Истовремено је играла кошарку у „Црвеној звезди“ (на позицији центра), са
којом је девет пута освајала кошаркашко првенство Југославије (од 1953. до 1960. у континуитету и 1963). Целу деценију била
је капитен КК „Црвена звезда“. Играла је за репрезентацију Југославије на два кошаркашка Првенства света: 1959.у Москви
(четврто место) и 1964. у Лими (шесто место). На четвртом Светском првенству у Перуу (1964) била је друга на листи стрелаца
са 78 кошева. Са репрезентацијом је наступала и на шест шампионата Европе: 1954. у Београду (пете),1956. у Прагу (девете),
1958. у Лођу (четврте), 1960. у Софији (пете), 1962. у Милузу (пете) и 1964. у Будимпешти (седме). На седмом Европском првенству у Бугарској (1960) била је најбољи стрелац шампионата са 100 кошева. Играла је и на два Балканска шампионата: 1963.
(друго место) и 1964. (треће). Од 1953. до 1958. била је државна репрезентативка и у атлетици и у кошарци, што је права реткост.
Пет пута је била шампионка Југославије у два спорта истовремено (1953, 1954, 1956, 1957. и 1958). Наступала је на два светска
и осам европских шампионата у два различита спорта! Прва је жена која је одиграла 100 утакмица за кошаркашку селекцију
Југославије. За државну репрезентацију наступала је 115 пута у периоду од 1953. до 1964. године и постигла 1.103 коша. Од
кошарке и активног бављења спортом опростила се 1967. и посветила педагошком раду. Кошаркашку каријеру завршила је
играјући за француске и италијанске екипе. Два невероватна куриозитета везана су за њену спортску каријеру: када је први
пут узела копље у руке бацила га је даље од југословенског јуниорског рекорда; после само пет месеци бављења кошарком
постала је репрезентативка Југославије! За свој велики допринос развоју спорта добила је највећа спортска и друштвена признања: Мајску награду - највише републичко признање у спорту (1964), Орден заслуга за народ са сребрном звездом и Орден
рада са сребрним венцем. Била је кондициони тренер женске кошаркашке репрезентације на европским првенствима 1968. и
1970, чланица Комисије за женску кошарку КСЈ, чланица председништва СОФК општине Стари Град и Савета ЈЛС „Спорт“. Није
се удавала. Преминула је у Београду 13. септембра 1989. године и сахрањена је у Алеји заслужних грађана.
[12] Радмила Поповић (отац Добривоје, трговац), рођена у Ивањици 19. јуна 1933. године.

[13] Слободан Бјелогрлић (отац Петар, фотограф), рођен у Ивањици 28. јула 1933. године, познатији као Пекинац. Био запажени фудбалер „Јавора“ и фотограф у Ивањици.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Високи С�еван – Владиславу Гројићу 14 (III)
Краљевић Марко – Кости Ћурчићу (III)
Високи С�еван – Даници Јелић15 (III)
Сењанин Иво – Братиславу Луковићу 16 (III)
Краљевић Марко – Томиславу Илићу 17 (III)
Краљевић Марко – Александру Луковићу 18 (III)
Бранковићи – Гроздани Луковић19 (III)
Славне жене и �евојке у ср�ским наро�ним �есмама – Даници Џелебџић20 (III)
Усамљени ка�е�ан – Вучићу Вучићевићу 21 (IV)
Чаробна јелка – Светозару Лазаревићу 22 (IV)
Омиљене бајке – Грујици Марковићу 23 (IV)
Чаробна јелка - Љубомиру Пивљаковићу 24 (IV)
Чаробна јелка – Татијани Димитријевић25 (IV)
Славне жене и �евојке у ср�ским наро�ним �есмама – Станислави Поповић26 (IV)
Од војводе Ђура Смедеревца:

1. Чика Јова ср�ској �еци – Петру Стефановићу 27 (II)
2. Венчић �есама за �обру �ецу – Томиславу Рудаковићу 28 (II)“

Извори:

Архивска грађа ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица
Архивска грађа Историјског архива Ужице

Приватни архив Желимира Стефановића, инжењера из Смедеревске Паланке
[14] Владислав Гројић (отац Велисав, трговац и шпедитер), рођен у Ивањици 12. фебруара 1932. године.
[15] Даница Јелић (отац Владимир, трговац и шпедитер), рођена у Ивањици 7. јула 1932. године.

[16] Братислав Баћко Луковић (отац Живко, старешина Среског суда), рођен у Ивањици 3. новембра 1932. године. У ОШ
„Милинко Кушић“ предавао физичко васпитање од 1958. до 1962. године, па напустио просвету и бавио се спољном трговином.
Био познати фудбалер „Јавора“, крагујевачке „Шумадије“ и чачанског „Борца“. Преминуо у Ивањици 1988. године.
[17] Томислав Илић (отац Душан, трговац), рођен 25. јуна 1932. године.

[18] Александар Луковић (отац Петко, кафеџија), рођен у Ивањици 16. децембра 1932. године. Радио као зубар у Ивањици.
[19] Гроздана Луковић (отац Светозар, пекар), рођена у Ивањици 28. новембра 1932. године.
[20] Даница Џелебџић (отац Милош, седлар), рођена у Ивањици 10. априла 1932. године.

[21] Вучић Вучићевић (отац Здравко, земљорадник), рођен у Сивчини 28. јуна 1931. године. Живео у Сивчини, бавио се пољопривредом, преминуо 2014. године.
[22] Светозар Лазаревић (отац Драгослав, опанчар), рођен у Ивањици 1. фебруара 1931. године. Радио као агроном у Ивањици.
[23] Грујица Марковић (отац Миломир, земљорадник), рођен у Бединој Вароши 1. марта 1931. године.
[24] Љубомир Пивљаковић (отац Владимир, пекар), рођен у Ивањици 13. маја 1931. године.

[25] Татијана Димитријевић (отац Милош, пекар), рођена у Ивањици 10. марта 1931. године.
[26] Станислава Поповић (отац Јован, кројач), рођена у Ивањици 1. маја 1932. године.

[27] Петар Стефановић (родитељи Марица и Недељко, учитељи), рођен у Зајечару 12. јула 1933. године. Живи у Француској.
[28] Томислав Рудаковић је родом из Сивчине, радио у фабрици ИТИ.
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Светислав Љ. Марковић, „Страдања ивањичких
ратних учитеља”, Ис�оријска баш�ина 25, Ужице,
2016, 61-92.

Недељко Стефановић
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Божидар Ћосовић – Божо Јаворац
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HOW DID THE CHETNIK COMMANDER BOŽO JAVORAC AWARDED “THE BEST
AND THE MOST DILIGENT YOUNG SERBS“

Contradictory Chetnik commander Božidar Ćosović, better known as Duke Božo Javorac, was praised among
some of his fellowmen as a rescuer from assaults of Muslims from Sjenica, and in official history he was classified
as a war criminal and a collaborator with the occupying force. Various tales about him were told, according to
which he became a legend; many stories and a book were published about him. He was attributed with numerous
atrocities and disobedience in relation to his superiors, but history did not discern what really happened and what
presented a work of fiction. This paper aims to show a completely unknown humane deed of this warrior in the
uniform of the royal army. During these difficult times and amid war events, he gave as a gift 26 books intended
for “the best and most diligent young Serbs“, attending a primary school in Ivanjica in the summer of 1942. His gift
to pupils, who were not awarded that year because they did not achieve top marks, was given to them by the headmaster Nedeljko Stefanović. In the archives of the Primary School “Milinko Kušić“ in Ivanjica, the original letters
written by Javorac as well as the report on given books to primary school pupils written by Stefanović are kept.
Svetislav LJ. MARKOVIĆ, PhD

COMMENT LE COMMANDANT TCHETNIK BOZIDAR JAVORAC RÉCOMPENSA
„LES MEILLEURS ET LES PLUS APPLIQUÉS PETITS SERBES“
Le commandant tchetnik contradictoire Bozidar Cosovic, plus célèbre comme Voïvode Bozo Javorac, fut
glorifié parmi certains de ses compatriotes comme libérateur des assauts des Musulmans de Sjenica, mais dans
l’histoire officielle classifié comme criminel de guerre et collaborateur des occupants. À son sujet furent contées
diverses histoires, d’après lesquelles il entra dans la légende, des historiettes et un livre furent édités. On lui attribua de nombreuses mauvaises actions et désobéissances vis-à-vis de ses supérieurs, mais l’histoire ne distingua
pas ce qui parmi tout cela s’est passé réellement et ce qui est le fruit de l’imagination. Cette étude a pour objectif de présenter un acte humain complètement inconnu de ce guerrier en uniforme de l’armée royale. Il offrit, au
cours des temps les plus pénibles, en plein évènements de guerre, en été de l’année 1942, 26 livres aux écoliers
de l’École primaire et secondaire d’Ivanjica, qui furent destinés aux „meilleurs et plus appliqués petits Serbes“.
Son cadeau aux écoliers, qui ne furent pas récompensés cette année-là puisqu’ils n’obtinrent pas des notes parfaites, fut remis par le directeur de l’école Nedeljko Stefanovic. Dans les Archives de l’École primaire et secondaire
„Milinko Kusic“ d’Ivanjica sont gardés les originaux des plis de Javorac et des compte-rendus de Stefanovic sur les
livres remis aux écoliers d’Ivanjica.
Svetislav Lj. MARKOVIC, Ph.D.
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ФОРМИРАЊЕ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА У ЖИЧКОМ СРЕЗУ И БОРБЕ СА
ОСТАЦИМА ЈВуО ОД КРАЈА 1944. ГОДИНЕ

АПСТРАКТ: Крај Дру�о� све�ско� ра�а није значио и крај �рађанско� ра�а, нас�ављен је

обрачун �обе�ника са својим �ро�ивницима из времена оку�ације. Носиоци обрачуна су
биле бројне службе безбе�нос�и које је с�ворила нова влас�. Текс� обрађује формирање
ор�ана уну�рашњих �ослова и Наро�не милиције у Жичком срезу, �роблеме и борбе са
ос�ацима ЈВуО.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Чачански окру�, Краљево, Жички срез, ОЗН-а, КНОЈ, срески о�сек уну�рашњих

�ослова, Наро�на милиција, ус�ос�ављање влас�и, безбе�нос�, рас�оложење наро�а, ЈВуО,
�езер�ери, ја�аци, �о�ере, ликви�ације, ха�шења
Преузимањем веће територије и успостављањем власти у Србији на јесен 1944.
године пред комунистички покрет наметнула се потреба формирања специфичних
јединица за одржавање „реда и мира“, прогон и елиминацију унутрашњег непријатеља и политичких противника, обезбеђење
заробљеничких логора и затвора. Грађански
рат је настављен и по истеривању окупационих снага у виду немилосрдног обрачуна са
сопственим грађанима за које се веровало или
претпостављало да неће прихватити нову
власти посебно са остацима Југословенске
војске у отаџбини (ЈВуО).1 Очување „тековина револуције“ условило је стварање већег
броја безбедoносних формација - Одељење
* Рад је у виду саопштења презентован на научном скупу
„Краљево-Ранковићево-Краљево (Од Првог светског рата до
савремених догађаја)“, Краљево 17-18. август 2015, Народни
музеј Краљево, Центар за историју Југославије и савремену
националну историју Београд.
[1] Бојан Димитријевић, Грађански ра� у миру: уло�а армије и
службе безбе�нос�и у обрачуну са �оли�ичким �ро�ивницима
Ти�ово� режима 1944-1954.(Београд : Српска реч, 2003), 6.

за заштиту народа, Корпус народне одбране
Југославије, Народна милиција.
Служба безбедности партизанског
покрета, Одељење за заштиту народа (ОЗНа), формирана је 13. маја 1944. у Дрвару. Створена у оквиру Народноослободилачке војске
Југославије (НОВЈ) у почетку је имала задатке
обавештајне природе, али и вршења улоге
политичке полиције као оштрица борбе
против противника нове власти која се успостављала у Југославији. Како је који крај
Југославије преузиман од стране партизана,
ширене су и испоставе ОЗН-е. По карактеристикама типично војно-политичка полиција,
постепено се издвајала из војске и постајала
оружана сила са великом моћи, помоћу које
је нова власт осигурала контролу над народом. Њена овлашћења су била неограничена
– хапшења, стрељања, одузимање имовине,
слање на принудни рад, егзекуције јавне
и тајне.2 У Чачанском округу, ослобађањем
Таковског среза, Одељење заштите народа
[2] Бојан Димитријевић, н. �., 14-15.
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за Србију - Опуномоћство за округ чачански - основано је 17. октобра 1944. године.
На њеном челу био је Славиша Новаковић,
помоћник Милун Лапчевић, обојица борци
Чачанског народноослободичаког партизанског одреда „Др Драгиша Мишовић“. Ослобађањем Чачка 3. децембра 1944. и читавог
округа мрежа ОЗН-е је разграната. Створена
су опуномоћства за Таковски, Љубићки, Драгачевски, Трнавски, Качерски, Моравички,
Студенички и Жички срез.3 У Жичком срезу
ОЗН-а је основана 3. децембра 1944. од стране
руководства Окружног комитета КПЈ, као
окружна за Краљевачки округ. Након укидања округа 10. децембра 1944. и уласка у
састав Чачанског округа деловала је као опуномоћство за Жички срез.4
Одлуком Повереништва за народну
одбрану Националног комитета за ослобођење Југославије (НКОЈ) од 15. августа 1944.
формирају се јединице Народне одбране, обједињене у Корпус народне одбране Југославије (КНОЈ), по типу унутрашња војска, са
задатком да обезбеде територију, елиминишу
све противнике и помогну успостављању и
учвршћивању нове власти. Јединице КНОЈ-а
су биле специјализоване, односно извршни
органи ОЗН-е. У завршним операцијама за
ослобођење Југославије у саставу КНОЈ-а
налазило се седам дивизија. На територији
Србије налазила се Београдска дивизија – 4.
дивизија КНОЈ-а (основана децембра 1944),
Војвођанска дивизија – 7. дивизија КНОЈ-а
(основана 18. децембра 1944) и Српска дивизија – 5. дивизија КНОЈ-а (основана 10. јануара
[3] Александар Хаџипоповић, Радован М. Маринковић, У име
слобо�е и �рав�е (Чачак : Међуопштински историјски архив
: Удружење правника, 1984), 131; Горан Давидовић, „Формирање органа унутрашњих послова и народне милиције
у чачанском округу октобар 1944 – мај 1945.“, Изворник 27,
Чачак, 2012, 209-214.

[4] Мирко Ј. Милићевић, Петар Човић, „Развој НОП и НОБ у
Краљеву и срезу жичком од лета 1943. до ослобођења новембра
1944. и конституисање органа власти“, у: Борбе са �лавнином
немачке �ру�е армија „Е“ на Ибарско-за�а�номоравском �равцу
у ослобађању за�а�не Србије 1944. �о�ине (Београд : Војноисторијски институт ЈНА : Едиција „Србија у рату и револуцији
1941-1945“; Краљево : Историјски архив : Међуопштински
одбор СУБНОР региона; Чачак : Међуопштински историјски
архив, 1990), 441.

1945). Главни задаци 5. српске дивизије
били су обезбеђење објеката у насељеним
местима, контрола саобраћаја и гоњење и
хватање остатака одметнутих група ЈВуО.
Седиште дивизије било је у Крагујевцу и у
марту 1945. у свом саставу имала је укупно
22.000 бораца. У оквиру 5. српске дивизије
КНОЈ-а марта 1945. формирана је и 4. бригада
са седиштем у Краљеву. 5
Током септембра 1944. ствара се и
Народна милиција, чије су јединице биле
подређене локалним народним одборима.
Све наведене безбедоносне формације биле
су у функцији комунистичке партије, а сви
функционери и припадници служби били
су проверени партијски кадрови и борци.
„Милиција, то су у ствари наоружани активисти, скојевци и чланови КПЈ.“6
Ослобађањем Србије на јесен 1944. године
комунистички покрет је успостављао и нове
тзв. „народне“ органе власти, уз помоћ и
заштиту наведених безбедоносних формација. У почетку су то били иницијативни и
привремени органи. Одлукама Антифашистичке народноослободилачке скупштине
Србије (АСНОС) и одлуком о Одобрењу рада
Главног народноослободилачког одбора
Србије као привременог врховног органа
народне власти 11. новембра 1944. започело
је формирање власти у Србији. Седам дана
касније, 18. новембра 1944, формирано је 12
повереништава при Председништву АСНОС-а
и именовани су повереници. Председништво
АСНОС-а донело је 1. децембра 1944. одлуку о
устројству народноослободилачких одбора са
функцијама законодавне и извршне власти.
Србија је као федерална јединица подељена
на 16 округа и подручје града Београда.
Окружни одбор имао је руководећу улогу на
територији свог округа као извршни орган

[5] Pukovnik Sekula Joksimović, „Formiranje i delatnost Korpusa
narodne odbrane Jugoslavije“, Vojnoistorijski glasnik 1, Beograd,
1985, 63-64.
[6] Бојан Димитријевић, н. �., 32; Међуопштински историјски архив Чачак (МИАЧ), Мемоарска грађа, К-5, рег. бр. 36 Сећање Илије Чекеревца, политичког комесара милиције, на
рад Народне милиције у Срезу љубићком.

ФОРМИРАЊЕ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У ЖИЧКОМ СРЕЗУ И БОРБЕ СА ОСТАЦИМА ЈВуО ОД КРАЈА 1944.

Народне владе Србије. Нижи органи били су
срески, општински, градски и месни одбори.
Једна од дужности народних одбора била је
и „да обезбеђује државни и друштвени поредак и штити права грађана и њихову личну
и имовну безбедност“, како је стајало у опису
деловања органа унутрашњих послова. Истог
дана донета је и одлука о укидању Краљевачког округа као засебне административне
целине и припајање срезова Жичког и Студеничког Округу чачанском. Одлука је ступила
на снагу 10. децембра 1944. године.7
Највиша инстанца нове власти, која се
тек успостављала, на нивоу Чачанског округа
био је Народни одбор Округа чачанског (ОНО
Чачак). Након ослобођења Горњег Милановца 17. септембра 1944. и дела Љубићког
среза током октобра 1944, Окружни комитет
КПЈ за Чачак предузео је мере за организовање органа власти. Иницијативни, потом
привремени Окружни народни одбор, формиран је половином октобра 1944. у Горњем
Милановцу. Ослобођењем Чачка 3. децембра
1944. седиште Одбора је пресељено у Чачак.
У почетку је обухватао срезове: Драгачевски (Гуча), Љубићки (Љубић), Моравички
(Ивањица) и Трнавски (Чачак). Након 10.
децембра 1944. припојени су му срезови
Жички (Краљево) и Студенички (Рашка)
из укинутог Краљевачког округа, Таковски
(Горњи Милановац) из Крагујевачког округа
и, на крају, 25. марта 1945, и Качерски (Белановица). 8 Конститутивна скупштина ОНО
Чачак одржана је 31. децембра 1944. и 1. јануара 1945. у Чачку. За председника је изабран
Саво Протић, свештеник и народни посланик
из Гуче (Драгачевски срез), за првог потпредседника Душан Јовичић, кројач из Краљева,
другог потпредседника Милош Рафаиловић,
[7] Службени �ласник Србије, година I, бр. 1, Београд, 24.
фебруар 1945, 3-4; Образована су повереништва грађевина,
привреде, исхране, просвете, здравља, социјалне политике,
финансија, правосуђа, пољопривреде, обнове, шума и унутрашњих послова. (Службени �ласник Србије, година I, бр. 2, 3.
март 1945, Београд, 9, 10-12)
[8] Витомир Василић, Во�ич Међуо�ш�инско� ис�оријско�
Чачак (Чачак : Међуопштински историјски архив, 1988), 86.

земљорадник из Врбе, а за секретара Благоје
Богавац, посланик из Краљева.9
Као највиши орган власти и у исто време
политички орган на подручју округа, ОНО
Чачак је спроводио политику и задатке преко
својих ресорних одељења. Обезбеђење новоствореног поретка обављало је Одељење
унутрашњих послова (водио га одборник
Душан Митровић који почетком 1945. добија
функцију начелника Одељења унутрашњих
послова ОНО Чачак).10 Крајем 1945. на место
начелника Одељења постављен је Милорад
Достанић. Одељењу унутрашњих послова
ОНО Чачак били су потчињени одсеци унутрашњих послова среских одбора, а њима
одсеци градских одбора и референти унутрашњих послова општинских/месних
одбора. Одговорност за свој рад и извештаје
Одељење унутрашњих послова ОНО Чачак
подносило је Окружном народном одбору.11
У оквиру одељења је био и Одељак Народне
милиције. На нивоу округа била је створена Окружна команда Народне милиције
којој су биле потчињене команде среских и
милиције градских НОО, а њима милиције
[9] Делегатима оснивачке скупштине обратио се пуковник
Средоје Урошевић, командант Друге пролетерске дивизије,
речима: „Борићемо се док не казнимо све оне који су тлачили
наш народ за ове три године. Крв за крв, смрт за смрт.“ Народни
посланик и будући јавни тужилац Србије, потпуковик Милош
Минић, обраћајући се делегатима нагласио је: „Ми смо сада
дошли и више никад отићи нећемо!“ и да „заслужена казна
не може мимоићи оне остатке реакције, који данас користе
слободу да би радили против НОВ, и против наше народне
власти.“ Оснивачкој скуштини присуствовали су и Марко
Вујачић, потпредседник АВНОЈ-а, Радован Грујић, потпредседник и Петар Стамболић, секретар АСНОС-а. (Слобо�ни �лас,
бр. 1, Чачак, 18. јануар 1945, 1-4)
[10] У почетку је било 13 одељења – опште пријемно, здравствено, привредно, рударско, пољопривредно, шумско, унутрашње, грађевинско, одељење исхране, социјално, просветно,
финансијско и за судове и тужилаштва. (МИАЧ, Окружни
народни одбор Чачак, аналитички инвентар)

[11] Највиша инстанца на нивоу Србије било је Повереништво
унутрашњих послова при АСНОС-у, основано 18. новембра 1944,
повереник Милентије Поповић (Службени �ласник Србије, година
I, бр. 2, 3. март 1945, Београд, 9); На нивоу целе земље највиша
инстанца било је Повереништво за унутрашње послове при
НКОЈ. После одлуке АВНОЈ-а о именовању и формирању НКОЈ-а
као привременог органа власти, за повереника унутрашњих
послова изабран је Владо Зечевић, 30. новембра 1943. (Службени лис� ДФЈ, бр. 11, Београд, 1945, 8); Горан Давидовић, н.
�., 209-214.
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које су биле формиране при општинским/
месним НОО одборима. Командант Окружне
милиције био је М. Домановић. Организацију милиције, формирање станица и одабирање људства, спроводили су повереништва/одсеци при среским и референти
при општинским одборима у сарадњи са
народним одборима. Народна милиција је
служила „за обезбеђење правилног функционисања рада месних народноослободилачких одбора“, али и „против разних непријатељских елемената који су се у позадини
појављивали, као и борбу за ликвидацију
преосталих четничких банди Драже Михаиловића“. Скоро свако село је имало „сеоску
милицију која се бавила чишћењем терена
од остатака четничких банди и заштитом
грађана“ састављену углавном од млађих
људи и „од бољих породица људи који су
помагали НОП“.12

Формирање органа унутрашњих
послова у Жичком срезу и борбе са
остацима ЈВуО до маја 1945. године
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Ослобађањем Краљева 29. новембра
1944. стекли су се услови за формирање власти у Жичком срезу. Дан након ослобођења
Краљева, 30. новембра 1944, у град су стигли
највиши партијски руководиоци: Благоје
Богавац, секретар Окружног комитета КПЈ за
Краљево, Душан Ристић, посланик АСНОС-а,
Ратко Дражевић и остали чланови Окружног
комитета. На предлог партијског руководства
1. децембра 1944. успостављена је Команда
места у Краљеву. За команданта је одређен
Саво Вајић, заменика Милован Мајсторовић, политичког комесара Симо Симовић,
а обавештајног официра при команди Рака
Вукајловић. Гарнизонску службу у Краљеву
од 4. пролетерске црногорске бригаде преузела је 28. српска бригада 47. српске дивизије. Од партизанског одреда „Јово Курсула“
формирана је посадна чета, а потом батаљон.
[12] МИАЧ, ОНО Чачак, К-1, рег.бр. 16/45, 18/45; Горан Давидовић, н. �., 210-211.

За команданта је одређен Милорад Јоловић,
заменика Гојко Остојић, а политичког комесара Ранко Пешић. Након преласка Милорада
Јоловића у Срески народни одбор, за команданта посадног батаљона одређен је Гојко
Остојић. Иницијативни Народни одбор Жичког среза (СНО) формиран је 3. децембра 1944.
У почетку је у свом саставу имао 32 општине.
За председника је одређен Драгослав Зечевић,
потпредседника Момчило Радовић, а секретара Мирко Милићевић. Дужност секретара
потом преузима Љубица Никодијевић, док је
Милићевић постављен за шефа унутрашњих
послова. Истог дана када је формиран Иницијативни одбор, Благоје Богавац је у име
руководства за Округ краљевачки формирао и Одељење за заштиту народа (ОЗН-а).
За руководиоца је постављен Милан Ђоковић, а секретара Драгиња Мариновић. Као
иследници у ОЗН-и радили су Мијат Јовановић, Љубиша Прибаковић, Рака Вукајловић,
Милан Чучковић и Бранко Миловановић.
Градски народни одбор Краљево (ГНО) формиран је 10. децембра 1944. За председника
је изабран Милош Симић, потпредседника
Петар Ристић, секретара Вујадин Ћетковић, управни/унутрашњи одсек Радомир С.
Јововић, а за војни Милентије Младеновић.13
Након припајања Жичког среза Чачанском округу, 10. децембра 1944, срески орган
унутрашњих послова наређења и упуства
за организацију добијао је од Одељења унутрашњих послова ОНО Чачак. Наређење и
упуство за организацију органа унутрашњих
послова и Народне милиције у Жичком срезу,
као и осталим срезовима у Округу, достављено
је 25. децембра 1944. године. Упуством је
било предвиђено да се код сваког народног
одбора „одмах установи Народна милиција
од 10-20 поузданих лица, од којих ће један
бити командир“. Милиција је требало да се
организује уз помоћ војних команди, а при
[13] Драга Миловановић, Во�ич Ис�оријско� архива Краљево
(Краљево : Историјски архив, 2010), 48; Мирко Ј. Милићевић,
Петар Човић, н. �., 439-441; МИАЧ, фонд Војни суд; Историјски
архив Краљево (ИАК), фонд Скупштина општине Краљево,
књига Записници са седница Градског народног одбора Краљево
од 10. децембра 1944. до 28. децембра 1945.
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сваком одбору један од одборника је требало
да преузме Управни одсек, односно унутрашње послове. Уз опис делокруга делатности, било је предвиђено и да се издвоје
одсеци криминалне, техничке и саобраћајне
милиције. Посебно је наглашено да се органи
унутрашњих послова према странкама лепо
опходе, јер је било нарочито важно да се добију
симпатије народа који треба да постане „њен
сарадник и активни извршилац одлука власти“. Среским одсецима унутрашњих послова
је овом приликом наређено да у року од пет
дана доставе списак „свих одметника“ и дезертера који се нису одазвали на мобилизацију,
као и да на својој територији прикупе заостало
оружје и муницију и истом снадбеју милицију.14 Недуго затим, у Одељењу унутрашњих
послова ОНО у Чачку одржане су две конференције (11-12. јануара и 25. јануара 1945)
шефова одсека унутрашњих послова среских
и градских одбора на којима су дате смернице
за рад на организацији и писмена упуства о
делокругу рада органа унутрашњих послова.
Среским и градским повереништвима унутрашњих послова је „стављено у задатак
да врши провере појединих људи, односно
да за њих даје карактеристике, да хвата
[14] Делокруг делатности: заштита личне и имовне безбедности; одржавање мира и реда; сузбијање хајдучије; чување
државне имовине и њених установа; сузбијање скитње и
криминалитета; сузбијање прављења и протурања лажних
новчаница, кованог новца; вођење евиденција; предузимање
мера безбедности у позориштима, биоскопима и другим јавним
местима; заштита јавног морала; надзор над осуђеницима и
лицима склоним извршењу кривичних дела и предавање истих
надлежним властима; вршења службе поводом самоубистава
и напрасне смрти; проналазак несталих и идентификовање
лешева непознатих лица; вођење контроле над редовним
отварањем и затварањем јавних радњи и локала; сузбијање
нелегалне трговини и зеленаштва, трговине отровима, експлозивом и запаљивим материјалима; вршење службе код
затвора и притвора; прогон и хватање злочинаца; борба
против тајне проституције, претеране употребе алкохола и
недопуштених наркотичних средстава; контролисање мера
и тегова; вршење вештачења рукописа хладног и ватреног
оружја (и других предмета којима је извршено кривично дело);
вршење техничког увиђаја у вези са убиствима и другим кривичним делима; вођење регистра осуђених лица; старање о
безбедности јавног саобраћаја на улицама, путевима и другим
јавним местима; вршење контроле извршења саобраћајних
прописа. Народна милиција је од почетка стварања имала
војни карактер и све евентулане грешке који би направили
„војници Народне милиције“ биле би под јурисдикцојом Војног суда (МИАЧ, ОНО Чачак, К-1, ф-1, рег. бр. 5/44)

четничке јатаке и да врши њихова саслушања“.
Као примарни задатак наметало се гоњење
остатака и уништавање четничких група,
али и хватање дезертера и њихово поновно
упућивање на фронт, гоњење шпекуланата
и црноберзијанаца.15
У периоду између две конференција
шефова среских и градских одсека унутрашњих послова, у Краљеву је 16. јануара
1945. одржана пленарна седница СНО за
Жички срез, са представницима општинских и Градског народног одбора Краљево
и ранијег Иницијативног среског одбора.
Извршено је конституисање новог среског
руководства. За председника је изабран Благоје Рудњанин, потпредседника Момчило
Радовић, секретара Љубица Никодијевић, а
за шефа Одсека унутрашњих послова потврђен је Мирко Милићевић. Након извршеног
конституисања Среског одбора, одборници
су расправљали о безбедоносној ситуацији
и организацији милиције у срезу. Подносећи
извештај о дотадашњим радовима на организовању органа унутрашњих послова, Мирко
Милићевић је известио Одбор да је организовање среске милиције „тек у плану“ и да ће у
њу „ући људи преко 30 година, људи којима
ће се смети дати пушка“. На крају извештаја
истакао је да ће се милиција „оснивати онде
где се може и уколико може“. Потпредседник
Среског одбора Момчило Радовић указао је
да бројне илегалне групе ЈВуО ометају успостављање власти у срезу и осудио је „поступак
народа што скривају кољаше који су у Гледићу поклали људе као и у Годачици и одвели
многе људе“. Претећим тоном нагласио је да
ће „ускоро буктати куће јатака и куће курира
четничке јер све молбе нису помагале“. Одборник Петар Граховац је изјавио да „сматра да
кад не би [народ] подржавали кољаше њих
не би ни било“. Миодраг Јоловић, одборник
из Богутовца, предложио је да се „породице
[15] МИАЧ, ОНО Чачак, К-1, рег. бр. 8/45, бр. 3; МИАЧ, Мемоарска
грађа, К-12, Власт, „Постанак и развој народних одбора у срезу
таковском“, 12. април 1949; Радмило Мандић, „Краћа информација о задацима које је решавао СНОО бившег среза таковског
у току 1944. године“, Горњи Милановац, 24. децембар 1960.
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екстрадирају а да се куће не пале“ јер „породице кољаша снадбевају кољаше“. Одборник Ненад Лукић је сматрао „да по њиховом
држању треба и ми да предузмемо мере према
њиховим породицама“ и предложио да се оне
узимају за таоце. На крају расправе о проблему
бројних илегалних група ЈВуО, сви чланови
Среског одбора су се сложили „да породице
треба протерати“. Шеф унутрашњег одсека
Мирко Милићевић залагао се за „оштре мере
да се кољаши рашчисте“. Драгослав Зечевић,
бивши председник Иницијативног среског
одбора, због бројних проблема са којим се
власт сусретала на терену истакао је потребу
формирања милиције наглашавајући да се
„води рачуна при избору милиције“. На крају
поднетог извештаја и расправе о безбедоносној ситуацију у срезу, изабрано је командно
руководство Среске милиције. За командира
Среске милиције одређен је Борко Лазаревић,
а заменика Добрица Кнежевић. Од среског
руководства су добили наређење да приликом формирања милиције посебно воде
рачуна о избору милиционара због сложености ситуације у срезу.16
Након одржане пленарне седнице Среског одбора започет је рад на организацији
органа унутрашњих послова и милиције у
Жичком срезу. До краја јануара и почетком
фебруара 1945. при општинским народним
одборима одређени су референти за унутрашње послове. По пристиглим извештајима до 7. фебруара 1945. референти су
били постављени у 14 општинских народних

[16] ИАК, фонд Срез Краљево, инв. бр. 1, књига Записника са
седница Среског народног одбора Краљево од 26. јануара 1945.
до 20. новембра 1947, Записник са пленарне седнице СНО од 16.
јануара 1945; Мирко Ј. Милићевић, Петар Човић, н. д., 443, 444;
Пет дана касније, 21. јануара 1945, одржане су среске конференције НОО и ЈНОФ-а за Жички срез на којима су потврђени
ново среског руководство и срески одбор (Слобо�ни �лас, бр.
2, Чачак, 31. јануар 1945, 6); Јатак (tur. yatak) - гнездо, легло
дивљег звера; место где се почива, постеља; скровиште лопова
или хајдука; онај који помаже или скрива лопове, хајдуке и
уопште одметнике од власти и прекршитеље закона (Милан
Вујаклија, „Лексикон страних речи и израза“, Београд, 1980,
372); Добрица Кнежевић, родом из Самаила, је након несрећног
случаја (саморањавања) преминуо 6. априла 1945. у болници
у Краљеву (ИАК, Фонд Скупштина среза Краљево, отсек унутрашњих послова, управни отсек, 1945, инв. бр. 693, бр. 128).

одбора, а у одборима где нису функцију су
обављали председници народних одбора.17
(Табела 1)
Нова власт је учврстила своје позиције
пре свега у градовима, варошицама и комуникацијама. Широки простори села и ненасељених планина постали су простор на коме су
активно дејствовале бројне групе ЈВуО. Након
краткотрајне сарадње са Црвеном армијом
у борби против Немаца и повлачења Другог
равногорског корпуса ЈВуО ка Голији и њеног
растурања децембра 1944, на терен Жичког
среза се вратио велики број припадника 1, 2. и
3. Жичке бригаде са командним кадром. Један
део тих снага уништен је у првим данима по
доласку комуниста на власт, неки су добровољно ступили у НОВЈ, али су се бројне организоване групе и појединци годинама одржали и опстајали на терену Жичког среза.
Отворено су, као некада хајдуци, прокосили
и подривали ауторитет нове власти која их
је у службеној кореспонденцији и штампи
називала „четници“, „бандити“, „кољаши“
и „одметници“. Њихово одметништво није
значило потпуно отпадништво од друштва,
усамљенички живот или друштвену одбаченост. Имали су подршку и симпатије великог
дела народа у Жичком срезу. Били су зависни
од својих јатака, симпатизера, блиских пријатеља и рођака, као и бивших сабораца од
којих је један део био мобилисан у НОВЈ, КНОЈ
и Народну милицију.
Постојање већег броја одметнутих група
ЈВуО није била карактеристика само Жичког,
већ и осталих срезова у Чачанском округу.
Одељење унутрашњих послова ОНО Чачак је у
више наврата током јануара 1945. достављала
наређења среским и општинским одсецима
унутрашњих послова да започну прављење
спискова „одметника, бандита, кољаша“,
њиховом стању, кретању, дезертерима и
расположењу народа према власти. Одсек
унутрашњих послова Жичког среза је 6.
[17] По структури занимања већина одређених референата
били су земљорадници (ИАК, Фонд Скупштина среза Краљево,
отсек унутрашњих послова, управни отсек, 1945, инв. бр. 693,
наређење бр. 108 од 2. фебруара 1945).
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јануара 1945. тражио од свих општинских
одбора да се хитно доставе извештаји о кретању „кољаша“ и стању у народу. У већини
извештаја са терена, који су каснили скоро
месец дана, наведено је да није примећено
кретање одметнутих група са претпоставком
да су „отишли у правцу Гоча – Копаоника“.
Расположење народа према народној власти
процењивано је као „доста добро“, „добро“,
„повољно“ или „80%“. Извесно незадовољство народа правдано је тешком економском ситуацијом, мобилизацијом за војску
и рад, реквизицијама без накнаде, плаћање
пореза, давањем кулука у Краљеву и узимањем „постељине за војску“.18 Пристигли
извештаји су били у супротности са подацима који су изнети на пленарној седници
Среског одбора, одржаној 16. јануара 1945.
у Краљеву, о постојању одметнутих група и
великом броју јатака.
У току јануара 1945. године органи унутрашњих послова у Жичком срезу, у сарадњи
са КНОЈ-ом успели су да брзо и лако ликвидирају руководство 2. и 3. жичке бригаде ЈВуО.
Командант 2. жичке бригаде капетан Властимир Антонијевић ухваћен је и наредног
месеца од стране војног суда осуђен на смрт.
Капетан Љубиша Анђелковић, командант 3.
жичке бригадe, убијен је током јануара 1945.
на терену.19 И поред успеха у ликвидацији
командног кадра одметнутих група ЈВуО,
као и извештаја општинских органа унутрашњих послова о непостојању одметнутих
група, ситуација на терену Жичког среза је
била неповољна по нову власт. Прикупљање
података о заосталим групама ЈВуО на терену
Србије предузимала је и 5. српска дивизија
КНОЈ-а у сарадњи са Главним штабом Србије
[18] ИАК, Фонд Скупштина среза Краљево, отсек унутрашњих
послова, управни отсек, 1945, инв. бр. 693, бр. 571.

[19] Антонијевић Властимир, капетан, рођен 1916. у Врби,
стрељан 19. фебруара 1945. на основу пресуде Војног судавећа чачанског подручја; Анђелковић Љубиша, капетан, рођен
1912. у Конареву, убијен јануара 1945. Органи унутрашњих
послова су успели да придобију једног четника из његове
пратње, који га и убија. (Архив Србије, Збирка докумената
Безбедоносно-информативне агенције, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез: жупски, копаонички и жички,
страна 193-219; Мирко Ј. Милићевић, Петар Човић, н. �., 445).

и ОЗН-ом. Њихови подаци су се разликовали
од општинских и среских органа унутрашњих
послова. На подручју Гледићких планина задржало се доста припадника 1. жичке бригаде
ЈВуО под командом Милорада Васића, као и
група коју је предводио поручник Христифор
Крца Милошевић на терену Подибра. Њима
су се прикључиле и групе које су се враћале
из Босне, али и велики број младића који је
желео да избегне мобилизацију у ЈА. Одметнуте групе ЈВуО ометале су рад народних
одбора, мобилизацију младића у ЈА, откуп и
реквизиције које је вршила власт. У извештају
Штаба КНОЈ-а од 17. јануара 1945. као значајнија „четничка“ група у Србији спомињала
се једна на подручју Гледићких планина.20
Потере и сукоби општинске/сеоске милиције са одметнутим групама ЈВуО углавном
су били неуспешни. Због тога је на иницијативу Среског комитета КПЈ и у договору са
органима власти јануара 1945. одлучено да се
образује Помоћна команда места у Годачици.
За команданта је именован Милорад Рудовић,
комесара Жарко Хајдуковић, а за обавештајног официра Живота Букоњић „Пикавац“ као
добар познавалац терена. Помоћној команди
додељена је Трећа чета посадног батаљона,
која се налазила на овом терену. У наредна
два-три месеца ова команда је уз помоћ сеоске
милиције успела да ухвати или ликвидира
око 70 припадника ЈВуО, заплени архиву и
заставу 1. жичке бригаде ЈВуО, открије део
јатачке и обавештајне мреже, као и велику
количину новца. Највећи успех је била ликвидација веће групе четника Гружанске
бригаде са командантом Теофиловићем на
подручју петропољских и закутских обронака Гледића. Приликом ликвидације групе
четника Стевана Аћимовића заробљена је
архива 1. жичке бригаде и већа количина
новца. У Гледићу је ликвидирано неколико
Васићевих четника, заплењено доста оружја,
новца и застава бригаде. Приликом превоза
заробљеног плена за Краљево, групе ЈВуО су
[20] Pukovnik Sekula Joksimović, н. �., 77.
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нападале органе унутрашњих послова са
намером да поврате заставу.21
Народна милиција у Жичком срезу, чија
је организација започета у другој половини
јануара 1945, убрзо је расформирана и повучена у састав посадног батаљона у Краљеву,
који је касније прикључен бригади Народне
одбране. Општинске власти су након тога на
појаву одметнутих група могле да реагују
само обавештавањем посадног батаљона
Команде места у Краљеву који би након дојаве
организовао претресе терена и потере. Неорганизованост милиције, као и недостатак
људства и оружја, условили су ангажовање
већих војних снага и КНОЈ-а у борби против
група ЈВуО на терену Жичког среза. КНОЈ је
28. јануара 1945. од ОЗН-е тражио 300 бораца
из Београдске 4. дивизије КНОЈ-а ради упућивање у Чачански округ, превасходно на терен
Драгачевског и Жичког среза. Ова групација
је, вршећи свакодневне потере, успела да 1.
фебруара уништи једну већу групу четника
у селу Губеревци (Драгачевски срез), а дан
касније у селу Попова река (Гокчаница) једну
групу коју је предводио командант четничке
бригаде.22
Поред борбе са одметнутим група ЈВуО,
органи унутрашњих послова били су оптерећени и бројним административним пословима, вођењем бројних евиденција и извештаја. Срески одсек унутрашњих послова
био је у обавези да Одељењу унутрашњих
послова ОНО Чачак доставља редовне седмичне, петнаестодневне и месечне извештаје
о стању на терену. Извештаји су често каснили, због чега је Срески одсек унутрашњих
послова критикован од надлежних органа.
Окружни начелник унутрашњих послова је
кашњење извештаја и слабе резултате среских органа унутрашњих послова оправдавао

недостатком стручног особља за рад у појединим одељцима Одсека и чињеницом „што
су референти унутрашњих послова махом
довољно неписмени и тешко се упућују у рад“.
Шеф Среског одсека унутрашњих послова М.
Милићевић је кашњење извештаја и неуспех
у гоњењу „народних непријатеља“ налазио
у расформирању Народне милиције, њеном
смештају, недостатку оружја, лошој исхрани
и одећи.23
У Чачанском округу је до краја фебруара 1945. било укупно 2.450 милицонера,
а од тог броја без наоружања 350. У граду
Краљеву било их је 20, а у целом Жичком
срезу укупно 145. Њихов број био је знатно
мањи у односу на друге срезове и на величину територије коју је Жички срез обухватао. Недостатак оружја, нарочито аутоматског, била је посебна карактеристика за ову
милицију. У сукобима са групама ЈВуО, који
су по извештајима били углавном наоружани
аутоматима, органи унутрашњих послова су
углавном неповољно пролазили. Начелник
одељења унутрашњих послова ОНО Чачак је
од надлежних органа потраживао најмање
30 аутомата за овај срез.24
Вођењем бројних евиденција и спискова
утврђено је да је, до краја фебруара 1945,
у целом округу било одметнуто од власти
1.261 лице. Од тог броја највише их је било
у Трнавском (201) и Жичком (199) срезу.
Статистику „одметника“ потврдио је и Д.
Митровић, начелник Одељења унутрашњих
послова ОНО Чачак, наводећи да се активност
„бандита“ највише осећа у Жичком срезу где
дејствују две групе „од којих једну води Миле
Васић, бив. поручник Југословенске војске, а
другу Крца Милошевић, такође поручник бив.
Југословенске војске“. Групе су бројале по двадесет људи и биле су наоружане аутоматским

[22] Pukovnik Sekula Joksimović, н. �., 77, 78.

[24] Број милиционара у округу: град Чачак – 45, трнавски
срез- 217, драгачевски срез - 368, моравички срез - 290, љубићки
срез – 419, таковски срез – 361, качерски срез - 335, студенички
срез – 250 (МИАЧ, ОНО Чачак, К-1, рег. бр. 8/45, бр. 3).

[21] Мирко Ј. Милићевић, Петар Човић, н. �., 444-445; Аћимовић Стеван, од оца Јефтима, 35 година, родом из села Печеноге,
технички официр/поручник, „погинуо као одметник – убијен
1945“ (МИАЧ, ОНО Чачак, књига Привремена евиденција конфисковане имовине у округу 1945, рубрика 13, р. бр. 252 и
рубрика Чл. 28 Закона о конфискацији имовине, р. бр. 341).

[23] МИАЧ, ОНО Чачак, К-1, рег. бр. 8/45, бр. 3; ИАК, Фонд
Скупштина среза Краљево, отсек унутрашњих послова, управни
отсек, 1945, инв. бр. 693, бр. 3214 - извештај о организовању
Народне милиције од 20. марта 1945.

ФОРМИРАЊЕ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У ЖИЧКОМ СРЕЗУ И БОРБЕ СА ОСТАЦИМА ЈВуО ОД КРАЈА 1944.

оружјем. Све дотадашње потере и сукоби са
овим групама били су неуспешни. Разлоге за
лоше резултате органа унутрашњих послова
Д. Митровић је налазио у командном кадру
милиције који није био из жичког рејона, па
није довољно познавао терен. Одговорност
за неуспех у уништавању „одметника“ налазио је и у руководству Среског и општинских
народних одбора јер „нису дали никакве
властите иницијативе за уништавање ових
банди“ и да народ „тога краја још стрепи и
боји се бандитске каме“. Окружни начелник унутрашњих послова је констатовао
да се милиција „подигне на ону висину која
се тражи“. С друге стране, разлоге неуспеха
требало би тражити и у приврежености и
симпатијама једног дела народа према припадницима ЈВуО, што доказују добро организоване јатачке и обавештајне мреже. Власт је
то другачије приказивала: „Народ је трован
лажном пропагандом, стицајем прилика повезао се са њима и тако данас дошао и у незгодан положај и код НОВ. За лечење тога краја
је најпотребније уништење ових банди.“25
Један од начина да се смањи опасност од
могућег ширег организовања бројних група
ЈВуО била је општа мобилизација и одвођење
омладине на фронт. Пропаганда преосталих група ЈВуО, кроз штампани материјал
или усмену реч, утицала је на спровођење
мобилизације, на коју се велики број младића није одазвао. Бежећи у шуму један део
се прикључио и одметнутим групама ЈВуО.
Према дезертерима власт није имала милости.
Вршене су потере, хапшења, неки су осуђени,
неки стрељани или убијени у потери. Акције
власти према дезертерима нису наишле на
добронамеран став народа. Дешавали су се
и случајеви покушаја ослобађања ухапшених дезертера од стране народа или појединаца. Тако је Богдан Миољковић покушао 13.
[25] МИАЧ, ОНО Чачак, К-1, рег. бр. 8/45. бр. 3; У групи поручника Васића било је знатно више људи него што је извештајима
окружних и среских органа представљано (АС, Збирка БИА,
II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез: жупски,
копаонички и жички, страна 193-219).

јануара 1945. да из затвора сеоске милиције у
селу Драгосињци ослободи пет дезертера.26
Постојање четничке гериле и великог
броја дезертера који им се придружује, њихове
акције и ликвидације представника и симпатизера власти, било је узнемирујуће по нову
власт. Неуспех среских органа унутрашњих
послова у борби са одметнутим групама ЈВуО
треба тражити и у чињеници да мобилисани
милиционери из Жичког среза нису желели
да се боре са својим рођацима и комшијама
који су били у шуми. После првих пуцњева
они би застајали и допуштали да се група
извуче. Ангажовање већих војних снага са
људством који није било са терена Жичког
среза, углавном несрпског порекла, донеће
резултате, али и нове проблеме за власт.
Бахатост ових јединица, бројне ликвидације
без суђења и пљачкање народа, изазавали
су општу узнемиреност и страх. Приликом
проласка једне такве јединице преко Гокчанице свирепо је 1. марта 1945. убијен Радослав
Жупањац из Рудњака.27
Стање „народне сигурности“ фебруарa 1945. у Жичком срезу оцењено је као
„врло лоше“ и „хаотично“. Шеф Среског
одсека унутрашњих послова М. Милићевић
је у извештају навео да су „банде одрода
и народних непријатеља активне на свом
послу“, да убијају и тероришу народ и „држе
у заблуди становништво лажном пропагандом и још многима сипају прашину у
очи, те немогу да се отрезне и да посматрају догађаје онакве какви су“. Активности група ЈВуО утицале су да народ „губи
поверење у народну власт и у стабилност
створеног стања“. Због изузетно неповољне
ситуације у Жичком срезу стигле су 8. марта
1945. критике од Саве Протића, председник
ОНО Чачак и Душана Митровића, начелника
[26] МИАЧ, Данило О. Белић, Хроника Лучана (рукопис), Лучани,
1966, 178; Миољковић Богдан, од оца Димитрија, рођен 1908.
у Драгосињцима (МИАЧ, Војне пресуде, К-1, 89/45).

[27] Убијен је у Гвоздачкој реци. „Причало се да су га партизани пре стрељања живог одрали.“ [Милољуб Арсић, Гокчаница
(Краљево : Историјски архив Краљева : Православни духовни
центар „Св. Владика Николај Велимировић”, 2014), 54].
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Одељења унутрашњих послова. Поред среског органа унутрашњих послова, посебно је
критикован Срески одбор због недовољног
анагажовања на решавању проблема одметнутих група. Окружне власти су захтевале
од Среског одбора да се, поред оружја, против четника боре и речима, објашњавајући
народу догађаје и позивајући га на сарадњу
и подршку. „Шаптаче, оне на који начин
држе у заблуди и очекују неку промену“
гонити „без милости“ и „тим начином доказати да је створено стање храбрим оружјем
наших бораца сигурно и да је створено стање
непроменљиво“. Наређено је да се Народна
милиција организује „на чврстој основи од
сигурних људи, оданих и поузданих који ће
себе заложити за нашу општу ствар“ и да
се за командире и команданте среске, градске и општинске/сеоске милиције поставе
сигурни, поуздани и борбени људи. Препоручили су да се учини све да се организација
милиције за гоњење „ових банди и оних који
их подржавају“ постави на здраве темеље и
да се „ове банде и њихови помагачи једном
за свагда ликвидирају“. Свесни чињенице
да милиција у Жичком срезу није била у
стању да се сама обрачуна са одметнутим
групама ЈВуО, предложили су среским властима да са војним властима направе заједнички план за гоњење и уништавање истих,
да се организују обавештајне службе и
активније ради међу народом. По мишљењу
окружних власти разлог слабијег учинка у
гоњењу и ликвидирању одметнутих група
налазио се и у обавештајној мрежи ЈВуО у
самој власти, Среском и Градском народном
одбору Краљеву, као и у среској милицији,
од које су добијали информације о кретањима потерних јединица. Препоручено да
се у даљем раду посебно посвети пажња, у
тесној сарадњи са ОЗН-ом, чишћењу редова
органа унутрашњих послова. Постојање
обавештајне мреже припадника ЈВуО у органима власти и унутрашњих послова потврдио је и Момчило Радовић, потпредседник Среског одбора. Подносећи извештај о
стању у Жичком срезу за месец фебруар, на

конференцији Окружног одбора 11. марта
1945. у Чачку, истакао је да је било случајева
„да [су] се у месне одборе па и у милиције
увукли несавесни људи, који су својим радом
у неколико слабили наш покрет и тиме омогућавали боравак двема мањим четничким
групама“ и да су предузете мере да се то
стање поправи.28
Две групе ЈВуО које су деловале на терену
Жичког среза у међувремену су се спојиле
у једну и углавном су се кретале по Жичком и повремено Гружанском срезу. Њихов
опстанак на терену, и поред присуства већег
броја војних јединица, био је могућ само уз
добро организовану обавештајну и јатачку
мрежу која их је снадбевала храном, одећом
и обавештајним подацима. Спроводећи
наређења окружних власти, срески органи
унутрашњих послова су током фебруара и
марта 1945. спровели акцију чишћења сопствених редова и откривање јатачке мреже
преосталих група ЈВуО. Известан успех на
откривању јатачке мреже је постигнут, али
она није била уништена, што је време касније
и показало. Због јатаковања групи поручника Васића и Животе Тодоровића „Кекере“
ухапшено је и осуђено десет лица од стране
Војног суда у Чачку марта 1945. године.29
Народна милиција у Жичком срезу је у
току марта 1945. и даље била у фази организовања. До краја марта 1945. године од
тридесет једног НОО одбора милиција је
била организована у осамнаест, у пет је била
у току, а у осам није била организована. Из
организованих општинских милиција узет
је по један војник и образован је потерни
[28] ИАК, Фонд Скупштина среза Краљево, отсек унутрашњих
послова, управни отсек, 1945, инв. бр. 693; Слобо�ни �лас, бр.
7, Чачак, 17 март 1945, 2; У селу Милавчићима секретар МНО,
Ранисављевић Богомир, био је сарадник поручника Васића.
Када је откривен прикључио се групи, а убијен је почетком
1947. године. (АС, Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и
одметници, срез: жупски, копаонички и жички, страна 193-219)
[29] Осуђени су: Радојко, Живадин и Миодраг Маркићевић
из Стубла; Обрад Петровић и Милоја Милосављевић из Леша/
Лешева; Радојица Миловановић, Војислав Јовановић и Радисав Миљић из Стубла; Милован Милосављевић из Годачице/
Гокчанице (?) и Милоје Милосављевић из Лешева (Слобо�ни
�лас, бр. 8, Чачак, 23. март 1945, 2).
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вод, који је био смештен у Краљеву. Исхрана
милиције, по следовању равна војничкој,
вршила се из магацина Среског одбора.
Јединице су биле смештене у зградама које
је за то одредио Општински/Месни НОО
одбор. За потпуну и правилну организацију
милиције у срезу недостајали су људство
и наоружање, посебно аутоматско. Бројно
стање милиције није попуњено јер је у том
периоду за потребе војске извршена мобилизација 1914-1927. годишта. Срески одсек
унутрашњих послова је у више наврата од
Окружног одбора безуспешно тражио да
утиче на војне власти да ослободе известан
број мобилисаних војника старе милиције из
састава 4. српске бригаде народне одбране у
Краљеву и да се врати њихово наоружање.
Среска милиција је марта 1945. имала 290
милиционара, а од наоружања 161 пушку и
пет аутоматских оружја (два „бренгала” и
три „машингевера”). Број милиционара је
у односу на фебруар 1945, када их је било
165, повећан, али је било потребно још 116
милиционара. 30 (Табела 2)
Народно расположење према новој власти је у марту 1945, на основу извештаја
Окружне управе у Чачку и среских органа
унутрашњих послова, било двојако. Присталице НОП-а су биле активне, док су
други посматрали и очекивали „догађаје
са стране, не загрејавајући се много ни на
једној страни.“ Противници власти и њихове
присталице „користе све моменте да путем
шаптања и слично прикажу стање као несношљиво, несрпско и слично“ и надају се промени „мислећи на евентуалан сукоб између
савезника и слично.“ Потере за групама
ЈВуО биле су свакодневно организоване од
стране војске (28. бригада КНОЈ-а) и Народне
милиције. Ангажовањем војних снага „није
се успело да се банде униште или десеткују“.
Разлоге неуспеха приписивали су недостатку
људства и оружја, као и доброј обавештајној
и јатачкој мрежи група ЈВуО. Једини успех
[30] ИАК, Фонд Скупштина среза Краљево, отсек унутрашњих
послова, управни отсек, 1945, инв. бр. 693, бр. 3214 - извештај
о организовању Народне милиције од 20. и 24. марта 1945.

органа унутрашњих послова у том периоду
било је хватање једног млађег дечака, родом
из Кордуна, који је био у групи поручника
Васића. „Овај дечко је дао добре податке у
погледу њиховог кретања, тако у погледу
јатаковања, који ће за даљи рад добро послужити органима народне власти“. 31
Док су интерни документи потврђивали
лоше резултате у гоњењу остатака ЈВуО и
двојаком расположењеу народа, гласило
Окружног одбора Слобо�ни �лас народу је
приказивао другачију слику, у циљу приказивања способности и одлучности власти:
„Народна милиција нашег округа уз припомоћ војних јединица, показала је врло добре
резултате у току месеца марта, чистећи округ
од четничких одметника – кољаша.“ Посебно
се истицала помоћ народа који је „издајући
места где су се ови зликовци скривали и
својим учешћем допринео да се побију или
похватају живи“. „Тако је само у току месеца
марта по разним срезовима побијено у борбама 16, а похватано живих кољаша 31.“32
Неорганизованост милиције у Жичком
срезу и њени слаби резултати у борби против
остатака ЈВуО, приморали су власт да почетком априла 1945. поново ангажује веће војне
снаге. Одељење Народне одбране из Краљева
сукобило се 12. априла 1945. на Столовима са
једном групом ЈВуО. Том приликом убијен је
Крено Балтић, родом из села Матаруге. Дан
касније, 13. априла 1945, у атару села Врбе
при сукобу са једном групом ЈВуО ухваћен је
Раде Лисинац из села Ратине. Други извори
наводе да се именовани, родом из Вранеша,
заједно са својим братом Милошем добровољно предао и приступио милицији, након
што су почетком априла убили поручника
Христифора Милошевића „Крца“, у чијој су
групи били. Остатак групе поручника Милошевића прикључио се другим групама или
су се самостално скривали. Војска Народне
одбране у Краљеву ухватила је 13. априла у
селу Печеноге, приликом претреса терена
[31] МИАЧ, ОНО Чачак, К-1, Ф-1, рег. бр. 8/45, бр. 4.

[32] Слобо�ни �лас, број 11, Чачак, 12. април 1945, 4.
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у Витковачкој општини, једног активног
наредника бивше Југословенске војске. У
првој половини априла на терену Жичког
среза ухваћено је и 60 дезертера, који су
упућени на фронт. У Крагујевцу се 2. маја
1945. војним властима предао свештеник и
парох гледићки Милутин Продановић, који
је био у групи поручника Васића. 33
Како се крај рата ближио, постојање
одметнутих група ЈВуО представљало је све
већу нелагоду новој власти. Након убиства
поручника Милошевића и распада његове
групе, на терену је остала група поручника
Васића која је деловала на простору Прекоморавље – Гружа и делу Левачког среза.
Имали су „подршку од већег броја грађана
у селима на поменутим подручјима“ и по
процени органа безбедности група је на пролеће 1945. бројала око 160 бораца. У њеном
саставу био је и велики број младића који
су избегли мобилизацију у ЈА. 34 Постојање
великог броја одметнутих припадника ЈВуО
на терену и њихове активности довели су
у питање учвршивање власти. Да је ситуација била озбиљна доказује и пленарна седница Извршног одбора СНО Жичког среза,
одржана 27. априла 1945, на којој је било
постављено питање учвршћивања власти
код народа. Након ове седнице долази до
нове реорганизације и појачавање кадрова
милиције. Почетком маја 1945. у милицију је
примљен чиновник Јово Митровић, а у Унутрашње одељење Даринка Катанић и Милорад Петровић. Повратком из заробљеништва
у органе унутрашњих послова примљени су
и Бранислав Миловановић, бивши судија, и
[33] Балтић (Миљка) Кренислав, 38 година (МИАЧ,ОНО Чачак,
К-1, Ф-1, рег. бр. 8/45, бр. 4); АС, Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез: жупски, копаонички и жички,
страна 193-219; ИАК, Фонд Скупштина среза Краљево, отсек
унутрашњих послова, управни отсек, 1945, инв. бр. 693, бр. 69
од 18. јуна 1945, р.бр. 22. и 23; Милутин Продановић, од оца
Ђорђа и мајке Крстине, стар 34 године, рођен у Ивањици, свештеник гледићки, осуђен 6. јуна 1945. од Војног суда ваљевске
војне области-већа чачанског подручја на 15 година лишења
слободе уз трајан губитак грађанске части (МИАЧ, Војни суд,
К-6, К. 553-562/45).
[34] АС, Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез: жупски, копаонички и жички, страна 193-219.

адвокат Стојковић. У одређеним општинским
одборима постављено је по пет саветника
за унутрашње послове. 35 (Табела 3)
Организација и рад органа унутрашњих
послова у округу, посебно у Жичком срезу,
оцењени су од окружних власти као незадовољавајући. На другој скупштини Окружног одбора у Чачку, одржаној почетком маја
1945, подносећи извештај о раду одељења
унутрашњих послова, Благоје Богавац,
секретар ОНО Чачак, истакао је да се у
њему осећа недостатак стручног особља,
али да власт неће упошљавати органе
бившег управног апарата, „јер се мора у
клици уништити сваки покушај буђења
духа бивше полиције и жандармерије“.
Скупштина је обавештена да су при среским
одборима створени унутрашњи одсеци и
милиција, али да има доста недостатака и
да треба посветити више пажње „њеном
васпитању и изградњи“. 36

„Грађански рат у миру“. Органи
унутрашњих послова у Жичком
срезу и борбе са остацима ЈВуО од
маја 1945. године

Иако је нова власт успоставила контролу
над главним средиштима и комуникацијама
на простору Чачанског округа, проблем са
равногорском герилом постајао је након
званичног завршетка рата све актуелнији.
Уништење главнине снага ЈВуО током маја
1945. на простору Зеленгоре и у долинама
Дрине и Сутјеске, донеће на простору округа
одређене промене. Поред већ постојеће гериле,
која је опстала од децембра 1944, појављују
се и веће групе и појединци који су избегли
ликвидацију у Босни. Са њима се уједињује
и велики број дезертера из војске и Народне
[35] Фонд Срез Краљево, инв. бр. 1, Књига записника са седница Среског НОО Краљево од 26. јануара 1945. до 20. новембра 1945, Записник са пленарне седнице од 27. априла и 10.
маја 1945; ИАК, Фонд Скупштина среза Краљево, отсек унутрашњих послова, управни отсек, 1945, инв. бр. 693, наређење
ОНО Чачак од 3. маја 1945.
[36] Слобо�ни �лас, број 14, Чачак, 11. мај 1945, 4.
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милиције. Групе од три до пет или веће од 20
до 30 четника „одметника“, из својих сигурних склоништа код проверених јатака, кретале су у акције на чланове Народних одбора,
Јединственог народноослободилачког фронта
(ЈНОФ) и станице Народне милиције са слабијом посадом. Јатачка и обавештајна мрежа
била је веома разграната и састављена од
разних људи са различитом мотивацијом.
Знатан број јатака био је из редова породица
и родбине одметнутих четника, али и других људи који нису имали симпатије према
власти. Али било је и оних који су помагали
изненадне посетиоце из страха од могуће
освете ако не би били од помоћи. Герилци
су велику помоћ имали и од својих убачених
људи у редовима Народне милиције, преко
којих су добијали информације о кретању,
организовању потера и заседа органа безбедности. Одељење унутрашњих послова
ОНО Чачак у својим извештајима истиче
нарочито појачану активност група ЈВуО у
Жичком, Драгачевском и Моравичком срезу.
Ангажовање већих војних снага није донело
повољне резултате у борби са групама ЈВуО
које су активно деловале против власти у
Жичком срезу. Ауторитет власти и њених
безбедоносних формација био је нарочито
пољуљан маја 1945. када је група поручника
Васића у Лађевцима, на месту званом Баре,
убила политичког комесара и команданта
батаљона 28. бригаде 47. српске дивизије.37
У Жичком срезу дејствовале су четири
организоване групе које су имале добро организовану обавештајну и јатачку мрежу. Најбројнија је била група поручника Васића са
око 160 бораца. Она се кретала и дејствовала
по рејону Гледићких планина, Угљарева, делу
Левачког среза (планина Дулан) и подручју
Груже. У време јачих потера пребацивала се у
Трстенички, Гружански, Левачки (Рековац),
Лађевце, Цветке и Трговиште (Жички) срез. У
садејству са Васићевом групом била је често
[37] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45; АС,
Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез:
жупски, копаонички и жички, страна 193-219.

и група Животе Тодоровића „Кекера“. Трећу је
предводио Милорад Остојић „Горило“, родом
из Самаила (имала је између 10-15 бораца,
кретала се и деловала на подручју Буковице,
Самаила, Роћевића, Ласца, Мрсаћа и других
околних села Жичког среза, а у току потера
прелазила и у Студенички и Љубићко-трнавски срез),38 а четврту је предводио Драгољуб Гочанин, ранији командант бригаде.
Ова група, од 14 бораца и седам дезертера из
Гоча, дејствовала је на терену планине Гоч и
у селима између Врњачке Бање и Краљева.
Групи се придружио и један број четника из
ликвидиране групе Христивоја Крце Милошевића и дезертери из НОВ. Није изводила
веће акције и углавном је избегавала потерне
јединице. Касније су се из ове групе издвојили
Момчило Радовић „Чикур“ и Рафаило Весовић „Фифа“.39
У местима Чачанског округа, где није
било „одметника“, током јуна 1945. стање
је било нормализовано. По извештајима
органа унутрашњих послова у деловима
где су биле активне групе ЈВуО „народ још
страхује, наши људи не спавају код својих
кућа из страха од банди, одбори неизвршавају наређења и готово редовно траје
извесно превирање“. Одметнуте групе ЈВуО
нарочито су биле активне у Жичком срезу,
на Гледићким планинама, Милавчићима и
Печеногама. У тим местима власт није функционисала. Мере које је предузимала биле
[38] У групи су били: Борисав Жабренац и Видосав Рамовић
из Самаила, Синиша Вуковић и Велимир Анђеловић из Врдила,
Станимир Ковачевић из Јарчујка, Душан Шундовић из Дракчића,
Миле и Десимир Ђегатовић/Ђогатовић из Пекчанице, Драган
Петровић из Роћевића, Бранко и Радојка Урдов из Мрсаћа (АС,
Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници (срез:
жупски, копаонички и жички), страна 193-219).

[39] У групи су били: Радојица Рафаиловић, командат 2.
батаљона трстеничке бригаде, родом из Врбе; Рафаило Весовић „Фифа“ из Грачаца; Момчило Радовић „Чукур“ из Врбе;
Милован Илић из Ваљева; Милан Радојевић „Јанинац“ из Врба;
Милутин Вујичић из Новог Села (трстенички срез); Милијан
и Милан Ћилерџић из Грачаца; Љубиша Бурмазовић из Гоча
(трстенички срез); Душан Јовичић из Гоча; Радојко Милосављевић из Грачаца; Милош Ташић из Драгосињца и Брацо
Милосављевић, ученик из Чачка (АС, Збирка БИА, II, ред. бр.
64 – Четничке банде и одметници, срез: жупски, копаонички
и жички, страна 193-219)
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су неуспешне, „милиција, народна одбрана
и др. нису успели да постигну неке боље
резултате“. Окружне власти су предлагале
да се „непријатељ“ строже кажњава и да се
пошаље још оружја и бољи војни руководиоци за милицију. Током јуна 1945. долази до
промене у руководству среског Одсека унутрашњих послова. Дотадашњи шеф одсека
Мирко Милићевић премештен је у Шабац, а
на његово место је 15. јуна 1945. постављен
судија Бранислав Миловановић који је ратне
године провео у заробљеништву. Промењено
је и руководство ГНОО Краљево, 4. јуна 1945,
када је за председника изабран Момчило
Радовић, потпредседника Петар Ристић, а
шефа Одсека унутрашњих послова поново
Радомир Јововић.40
На простору Жичког среза у првој половини јуна месеца извршено је више напада
на представнике власти. У атару села Ласца
3. јуна једна група ЈВуО се сукобила са борцима пролетерске бригаде који су тамо били
на терену. Пошто је била само једна патрола
ове бригаде, то се она после краће борбе
повукла. У селу Чукујевац 5. јуна убијен је
Живота Милићевић. Истрагом коју су спровели органи унутрашњих послова „утврђено
је да су ово убиство извршили припадници
организације Д. М., а вероватно група Животе
Тодоровића и Животе Обрадовића“ за којима
су вршене потере. Истог дана у селу Лешеву
убијен је Адам Марковић, одборник истога
села, од „непознатих наоружаних људи“. Од
непознатих лица 9. јуна убијен је Мита Ђокић
из села Трговишта, а 10. јуна Живан Станић из
Милавчића и Драгољуб Симеуновић из Трговишта. Органи унутрашњих послова су ова
убиства приписивали наоружаним „бандама“
и „кољашима“. Група од двадесет четника је
у ноћи 11. на 12. јун опколила кућу Драгића
Драгићевића из Мршинаца (Трнавски срез),
[40] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45; ИАК,
Фонд Срез Краљево, инв. бр. 1, Књига записника са седница
Среског НОО Краљево од 26. јануара 1945. до 20. новембра 1945.
и фонд Скупштина општине Краљево, Књига записника са седница ГНО Краљево од 10. децембра 1944. до 28. децембра 1945.

одузела радио-апарат, па се затим удаљила
у правцу Адрана. У току месеца нарочито је
била активна група поручника Васића која се
појављивала у селу Дуланима. У овом периоду четници су ошишали Наду Митровић у
селу Печеноге. Сеоска милиција је приликом
сукоба са групом од двадесет четника у селу
Мланчи, 22/23. јуна, ранила два четника,
након чега се ова група повукла у правцу
Моравичког среза. До краја јуна 1945. Среска милиција је убила („стрељала“) двадесет
седам припадника ЈВуО, ухватила у потери
девет, девет одметника се добровољно предало, док је њих тридесет четворо осуђено од
стране суда. У списковима „одметника“ које
је водио Срески одсек унутрашњих послова,
по извештају од 18. јуна 1945, налазило се и
осамдесет пет лица за које се није знало „да
ли су се предали или ликвидарани“.41 У току
месеца органи унутрашњих послова су ликвидирали и један број дезертера. Тако је 11.
јуна III пролетерска бригада након хапшења
стрељала у селу Полумиру шест војних бегунаца. Сем група ЈВуО које су већ деловале
на терену Жичког среза, а биле су већином
родом одатле, повремено су дејствовале и
групе из суседних срезова. У селу Ласцу је 26.
јуна дошло до сукоба једне четничке тројке
са милицијом села Ласца која се, после краће
борбе, у којој је један герилац рањен, повукла
у шуму. У тој тројци су били четници Милован Грујанац и Мирослав Сретеновић из села
Јежевица (Трнавски срез). У борбама са одметнутим групама током јуна 1945. погинула су
четири војника КНОЈ-а, два у Милавчићима
и два у Милочају.42
Активности одметнутих група ЈВуО и
након два месеца од завршетка рата нису
спласнуле. Биле су нарочито појачане пред
прославу Дана устанка које је организовала
[41] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45; ИАК,
Фонд Скупштина среза Краљево, отсек унутрашњих послова,
управни отсек, 1945, инв. бр. 693, бр. 69, 18. јун 1945.

[42] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45; АС,
Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез:
жупски, копаонички и жички, страна 193-219.

ФОРМИРАЊЕ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У ЖИЧКОМ СРЕЗУ И БОРБЕ СА ОСТАЦИМА ЈВуО ОД КРАЈА 1944.

власт, конгрес ЈНОФ-а и након заказивања
избора. Главни циљ био је ометање избора и
сва активност је била усмерена ка изборним
местима. Напади на представнике власти,
посебно одборнике народних одбора, све су
учесталији. Неке су убили, неке испребијали,
а жене које су учествовале у органима нове
власти малтретирали, пребијали и шишали.
Поред оружаних, било је и акција растурања
летака које су сами израђивали на шапирографу или их сами исписивали руком. Пресретали су и групе сељака које су организовано
ишле на митинге ЈНОФ-а.
Прослава Дана устанка у читавом округу,
по извештајима окружног листа, обележена је
„величанствено“ и „без инцидената“. Избори
за делегате за конгрес ЈНОФ-а протекли су
у „потпуном реду“ и „без икаквих изгреда“.
Извештаји органа унутрашњих послова приказивали су другачију слику. У Жичком срезу
избори су прошли уз слабо учешће омладине
и жена. Без омладине гласало је укупно 75%.
Жене се, на гласачким местима где су се
појављивале, често биле исмејаване. У неким
селима ЈНОФ није иступио јединствено. Појавиле су се две странке, демократе и радикали,
који су и победили. У Краљеву је гласало 5.000
гласача, уз слабо учешће омладине. У граду је
њих деветоро гласова за поручника Васића,
а по двоје за краља и Дражу Михаиловића.43
Безбедоносна ситуација је и даље била
неповољна по власт. Начелник Одељења унутрашњих послова ОНО Чачак, у извештају за
јул месец, истакао је да се на терену „крећу
стално банде“ и нападају органе власти, симпатизере и милицију. По свим случајевима
сукоба вршене су потере, али без резултата.
Милиција је нападана ноћу, изненада и у
борбама је имала губитике. Ноћу између 5. и
6. јула нападнут је и рањен стражар сеоске
милиције у Бзовику. У селу Грачац извршен
је у ноћи 7. на 8. јул препад Васићеве групе на
кућу Бошка Дебељака. Том приликом дошло је
[43] Слобо�ни �лас, број 24, Чачак, 14. јул 1945, 1-2; МИАЧ, ОНО
Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45.

до сукоба у коме су страдале Бошкова супруга
Милојка и ћерка Здравка, а теже рањена ћерка
Драгица. Убрзо долази и до сукоба грачачке
милиције са Васићевом групом и том приликом су погинули командир милиције и
милиционар Живорад Касалица из Грачаца.
До напада на милиционаре долази и у самом
Краљеву. Тако је 10. јула, у 10 часова увече,
Милорад Остојић „Горило“ извршио препад на кућу Љубише Коларевића из Мрсаћа,
водника Градске милиције у Краљеву. Ноћу
између 11. и 12. јула непозната лица напала су
сеоску милицију у Врху. У Рибници, заселак
Змајевац, 12. јула 1945. погинуо је Звездан
Николајевић, председник МНО и руководилац сеоске милиције, а теже рањени Славко
Лазаревић, милиционар (касније умро) и
Стеван Савић у сукобу са групом Рафаила
Каравесовића „Фифе“ и Момчила Радовића
„Чукуре“. Ова група ЈВуО извршила је и убиство Предрага И. Чеперковића. Истог месеца
група Милорада Остојића „Гориле“ ранила је
командира милиције Миљојка Пиљојчића и
једног војника ЈА и убила једног милиционара
из Врдила. У Мусиној реци ова група је убила
шест чланова породице Милутиновић. Група
поручника Васића у Тавнику је убила једног,
а у Цветкама ранила милиционара Јарослава
Срнића. Групе ЈВуО из Жичког упадале су и
у Трнавски срез. У ноћи 25. на 26. јул група
Милорада Остојића „Гориле“ извршила је
препад на кућу Лексе Вујовића из Качулица.
У групи су поред „Гориле“ били Бранко Урдов
из Мрсаћа, његова жена Радојка и Борисав
Жабренац из Самаила. Били су наоружани
шарцем, револверима и пушкама.44
[44] Остојић Милорад „Горило“, земљорадник, 1921, Самаиле
(од оца Вука и мајке Луциије), убијен 1946; Каравесовић Радивоја Рафаило „Фифа“, 1923, Грачац, убијен 1946. у Жичком срезу;
Радовић Милорада Момчило „Чукур“, 1922, Врба, убијен 1946;
Жабренац Секуле Борисав, земљорадник, Самаиле, ухваћен
септембра 1945. и осуђен на смрт стрељањем; Урдов (Живана)
Бранко, рођен 14. октобра 1923. у Мрсаћу, Жички срез, мобилисан у НОВЈ, дезертирао и са „Горилом“ убијен августа 1945;
Урдов Милутина Радојка, домаћица, 1924, Милочај, била је
у штабу 2. Равногорског корпуса, удала се за Бранка 1943,
ухапшена након ликвидације мужа (МИАЧ, ОНО Чачак, К-3,
поверљива акта, ф-III, 10/45; АС, Збирка БИА, II, ред. бр. 64

155

Горан ДАВИДОВИЋ

156

Неповољна безбедоносна ситуација
констатована је на Скупштини среза 12.
јула 1945. у Краљеву. „Банде врше терор
над појединим грађанима, нашим пријатељима, те с тога је безбедност врло мала
и народ живи у страху.“ Стање и способност
милиције у срезу и њеног командног кадра
оцењено је негативно од стране начелника
Одељења унутрашњих послова ОНО Чачак.
Уочени су бројни проблеми - недостатак
људства, оружја, слабо унутарње стање
(војничко и политичко), неспровођење мера
чишћења милиције. По мишљењу окружног
начелника, одметнуте групе ЈВуО нису се
могле уништити без помоћи војске. Поред
наведених проблема, све су учесталије и
појаве дезертерстава из редова милиције
и КНОЈ-а. Јединице Народне одбране су
4. јула убиле Славомира Стојковића, војног бегунца из Мланче, а ухапсиле Милоја
Милићевића и Љубомира Бркушанина из
Мланче. Милиционар Хранислав/Бранислав
Н. Видосављевић из Милаковца дезертирао
је 9/10. јула, док је био на стражарском месту
и са собом однео аутоматску збројевку. На
дан 9. јула ухваћен је Светомир Чолић из
Ласца, војни бегунац III чете 4. батаљона
Народне одбране у Краљеву. Осим њега,
ухваћен је војни бегунац Радомир Љубисављевић из Краљева, као и Павле Јанковић
из Ласца, дезертер из општинске милиције
у Роћевићима. 45
Долазак већих војних снага, углавном
несрпског порекла, изазвао је велико незадовољство и страх код народа у Жичком и суседном Трнавском срезу. У току прве половине
јула месеца на територији Трнавског среза
стационари су војници 3. чете 1. батаљона
3. бригаде Дивизије народне одбране. Понашање војника ове јединице је „изазвало опште
узнемирење и страх код читавог света“ и
– Четничке банде и одметници, срез: жупски, копаонички и
жички, страна 193-219)
[45] ИАК, фонд Срез Краљево, инв. бр. 1, књига Записника са
седница Среског НОО Краљево од 26. јануара 1945. до 20. новембра 1947; МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45.

„исти су почели вршити нарезе за храну и
злостављати народ“, извештавали су органи
из Чачка. У селу Ласцу узели су 900 оброка
хране, а „уз то су хватали сељаке, који су
у сумрак ишли селом, па ове везивали и
остављали тако да преноће везани“. Овакав
поступак војника био је и у суседним селима
Трнавског среза (Петница, Премећа, Рајац,
Жаочани и Мршинци). Народ је био изложен
пљачки хране и приватне имовине, везивању
и ликвидацијама. По селима се причало да су
војници из Македоније и са Косова.46
Доношење Закона о бирачким списковима 10. августa 1945. и заказивање избора
за 11. новембар 1945. године били су од
примарне важности за нову власт у циљу
обезбеђивања легитимитета. Због тога
су били одлучни да тај легитимитет обезбеде и изборе добију по сваку цену. По
Закону о бирачким списковима, бирачко
право није било дозвољено онима који су
„окаљали част народа“ и били посредно или
непосредно сарадници окупатора, у које
је власт сврставала и припаднике ЈВуО. У
Чачанском округу током августа и септембра сви нивои власти били су ангажовани
на састављању бирачких спискова (то су
радили месни народни одбори, који су их
потом достављани среским комисијама
на одобрење). Среску комисију су сачињавали један судија и по један члан среског
и месног одбора. Након њиховог одобрења
списак би био јавно истакнут како би народ
могао „да контролише да види ко није убачен а треба, а ко треба да се избрише са списка“. Спискови су морали бити очишћени
од свих противника новоствореног стања.
Окружни лист Слобо�ни �лас је извештавао
са зборова наводећи да народ не дозвољава
да у бирачке спискове уђу „сарадници окупатора“ и они који „роваре“ против власти
са паролом да је злочин дати право гласа
„непријатељима народа“. 47
[46] Исто.

[47] Службени лис� ДФЈ, бр. 59, Београд, 11. август 1945, 541543; Службени �ласник НР Србије, бр. 27, Београд, 1. септембар
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Главна претња властима пред заказане
изборе била је бројна герила која је опстала
на терену, као и део народа који се није мирио
са новоствореним стањем. Извештаји органа
унутрашњих послова наводе да се ситуацијау
Жичком срезу током августа „сасвим погоршала“ и да се активност одметнутих група
ЈВуО „на терену претворила у једно велико
зло са киме се мора најхитније ликвидирати“. Народ је пасивно посматрао догађаје
и све мере власти „сматра као знак слабости
и попуштања“ и, како је „реакција говорила“,
да „тако савезници хоће“. Главне мете напада
група ЈВуО били су органи власти, месни
одбори и милиција. Тако су 5. августа два
непозната наоружана лица пресрела одборника МНО у Мрсаћу и наредили му да виче
„Живео краљ Петар и кољаши“, а затим га
испребијали, претресли и одузели одборничку објаву. Четири дана касније извршили
су ликвидацију Живадина Јашовића из Гледића. Милиционар Добривоје Буђевац из
Тавника, са службом у Годачици, погинуо је у
сукобу са четницима у ноћи 11. на 12. август.
Истог дана на игранци у Самаилаима убијен
је Јован Дамјановић, борац ЈА, а Миросанда
Стевановић из Мршинаца је ухапшена од
стране три непозната човека и једне жене.
У сукобу са Васићевом групом у Дрлупи 13.
августа погинули су један официр и два војника и припадника КНОЈ-а. Истог дана група
Миодрага Остојића „Гориле“ извршила је претрес куће Драгослава Зечевића из Самаила.
На појаву веће групе ЈВуО у Мрсаћу, војска и
милиција је 14. августа предузела потеру и
блокаду села. Том приликом убијен је Бранко
Урдов, а погинула су два припадника КНОЈ-а
и ЈА. Дан касније ухапшена је Радојка, жена
Бранка Урдова, и предата ОЗН-и. Од стране
групе четника Миодрага Остојића „Гориле“
убијен је 23. августа председник МНО Самаила,
а 28. августа Ђорђе Антонијевић из Дрлупе.
Истога дана дошло је и до сукоба милиције
Лазачке општине у селу Премећа (Трнавски
1945, 402-403; Слобо�ни �лас, бр. 30, Чачак, 25. август 1945, 2.
и број 31, 1. септембар 1945, 1.

срез) са групом од осам четника који су били
у групи Новице Цогољевића из Драгачева. У
борби је погинуо један милиционар.48
Учесталији напади одметнутих група
ЈВуО и јавна иступања „реакционара“ против
органа власти у Жичком срезу потврђени су
у извештају М. Достанића, наченика Одељења
унутраших послова ОНО Чачак, од 7. септембра
1945. У обезбеђењу државног поретка органи
унутрашњих послова се нису „довољно снашли“. По мишљењу М. Достанића у редовима
милиције осећало се „извесно мекуштво и
лабавост према непријатељу“. Као главни проблем означио је људство Народне милиције
које је радило уз потпуно одсуство конспирације, док је један део одржавао везе са одметнутим групама ЈВуО и дезертерима. У току
августа 1945. органи унутрашњих послова
у Жичком срезу нису имали већих успеха
у борби са ЈВуО. Једини већи успех било је
хватање двадесет пет војних бегунаца, док
се осамнаест њих добровољно предало. Властима се од „одметника“ у току месеца предао
само Станимир Ковачевић из Јарчујка, четник
који је био у групи „Гориле“.49
Контролом прављења бирачких спискова органи унутрашњих послова добили
су „доста јасно стање по селима“. Било је
случајева да су народни одбори у Жичком
срезу одговарали да „нема нико да се избаци
из спискова, или одузмите целом селу или
ником“. Оваква пракса неких одбора правдана је страхом од одметнутих група ЈВуО.
У неким селима представници власти нису
смели ни да спавају у својим кућама већ су
се крили. Међутим, било је и случајева да
су представници власти јатаковали четницима. 50 Jатачка и обавештајна мрежа одмет[48] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45; АС,
Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез:
жупски, копаонички и жички, страна 193-219.

[49] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45;
Ковачевић (Марко) Станимир, зидар, 1907, Јарчујак, командант батаљона, осуђен на 8 година затвора (АС, Збирка БИА,
II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез: жупски,
копаонички и жички, страна 193-219).
[50] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45.
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нутих група ЈВуО није била уништена нити
угрожена, што је у знатној мери умањило
успехе органа унутрашњих послова. У току
августа месеца постигнут је до тада највећи
успех, када је откривена већа група јатака
која је служила за одржавање веза са групом
поручника Васића, свештеником Петром
Жиравцем у Краљеву и Животом Тодоровићем „Кекером“. У Краљеву је 23. августа
1945. ухапшен Рака Андрић из Сирче кога су
иследни органи сматрали „за једног од главних обавештајаца“ и четничким повреником
за Сирчу. Јавни тужилац Округа чачанског
13. септембра 1945. оптужио је већу групу
људи због јатаковања и због тога што су у
периоду периоду од јула до септембра 1945.
„као функционери из позадине, свесно предузели такве радње са којима су се повезали
односно продужили везу са одметницима и
припадницима издајничке организације оружаним бандама“ и да су помагали у убијању
представника месних власти у циљу насилног обарања постојеће власти. Истрагом
ухапшених јатака утврђено је да је један
део милиционара радио за одметнуте групе
ЈВуО, након чега је среска милиција поново
расформирана и реорганизована. Истовремено се по селима формирају народне страже
састављене од чланова и симпатизера КПЈ
ради ефикасније заштите органа народне
власти. Оружје је давано „нашим људима
по селима“ у циљу заштите месних органа
у акцији прављења бирачких спискова. 51
Новом реорганизацијом милиције у Жичком срезу нису решени проблеми недостатка
људства и оружја. Окружне власти нису биле
задовољне извршеном реорганизацијом,
због чега је начелник Одељења унутрашњих
послова ОНО Чачак заказао седницу Среског
одбора за 4. септембар 1945. у Краљеву. На
седници је М. Достанић пренео наређење

[51] Рака Андрић је осуђен на 20 година затвора. Одлуком
Президијума Народне скупштине ФНРЈ бр. 7414 од 8. новембра 1951. казна му је смањена на осам година (МИАЧ, Окружни
суд, ознака КЗП, К-2, 68/45; МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива
акта, ф-III, 10/45).

Министарства унутрашњих послова о хитности реорганизације Среске милиције.
Унутрашњи одсек требало је да се подели
на пет одељења/одсека: 1. општи одсек - у
коме би радили референти за правно административне послове, за грађанско стање са
статистиком, за контролу и регистрацију
становништва и странаца, рачуноводство
и архиву-писарницу; 2. персонални одсек
– вођење картотеке за чиновнике и милицонаре; 3. одељак народне милициције референти народне милиције, кривично-истражни, криминално-технички, ватрогасни
и саобраћајни; 4. економски и 5. шифранти.
Окружни начелник унутрашњих послова
овом приликом је предложио да за референта милиције „у обзир“ долази само Милан
Чучковић који радио као иследник у ОЗН-и. 52
Примаран задатак органа унутрашњих
послова пред заказане изборе, по наређењу
Министарства унутрашњих послова од 6. септембра 1945, био је обезбеђење рада бирачких
места и комисија од напада „банди“. Наређење
је од стране ОНО Чачак у два наврата, 7. и 22.
септембра, прослеђено среским органима
унутрашњих послова са препоруком да се
у местима где изборне комисије раде и где
постоји организована милиција од исте буде
обезбеђена. У местима где није организована
милиција препоручено је да се органи унутрашњих послова повежу са месним организацијама, војском, омладином и сеоским
стражама у циљу обезбеђивања бирачких
комисија. „Ово схватити најозбиљније и хитно
постпути по истом.“ 53
У Чачанском округу одржани су током
септембра и октобра 1945. бројни предизборни скупови и конференције. На скуповима
су се често чуле и поруке упућене противницима нове власти од стране истакнутих
[52] ИАК,фонд Срез Краљево, инв. бр. 1 књига Записника
са седница Среског НОО Краљево од 26. јануара 1945. до
20. новембра 1947, записник са седнице Извршног одбора
СНО од 1. септемрба 1945 - извештај Бранка Миловановића
о реорганизацији милиције и Записник са седнице СНО од
4. септембра 1945.

[53] ИАК, фонд Скуптштина среза Краљево, инв. бр. 693, бр. 101.
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локалних и републичких функционера
комунистичке партије. На предизборном
скупу у Чачку, 25. септембра 1945, кандидат
за народног посланика испред Народног
фронта Милка Минић је истакла да избори
треба да учврсте и одбране тековине рата
тако „да више нико не може помислити на
овакве или онакве промене“. Са предизборног скупа Народног фронта у Краљеву, 13.
октобра, поручено је да „неколико хајдука
из шуме“ и „банкара који стоје иза Грола“
не могу судити и владати државом сељака
и радника. Скуп је завршен паролом „Да
живи последња победа над реакцијом!“. 54
У истом периоду настављене су и активности на прављењу бирачких спискова.
Органи унутрашњих послова су све ове
активности будно пратили и извештавали
надлежне органе. Радови на бирачким списковима изазвали су велико интересовање
и учешће народа, али се ипак осећао „приличан подземни рад остатака реакционарних
елемената, црноберзијанаца и шпекуланата
у циљу да омету изборе“. Народна милиција и ОЗН-а су у Краљеву под присмотру
ставили четрнаест „реакционара“. Органи
унутрашњих послова су процењивали да
се један део противника власти налази у
стању „ишчекивања и резервисаности“, док
други отворено сарађује са „одметницима“
који врше притисак на народ „плашећи га и
претећи му у изборној кампањи“.55
Безбедоносна ситуација се током септембра и почетком октобра 1945. погоршала
[54] Кандидати НФ за Жички срез: кандидат - Драгомир
Карајовић, лекар из Краљева; заменик Миле Гвозденовић,
земљорадник из Жиче; кандидат - Милош С. Рафаиловић,
земљорадник из Врбе; заменик Душан Ст. Ристић, мајор ЈНА
из Краљева (Слобо�ни �лас, број 35, Чачак, 29. септембар 1945,12; број 36, 5. октобар 1945, 4; број 38, 19. октобар 1945, 1-2).
[55] Главни задатак конференција био је везан за састављање
бирачких спискова. По завршетку, конференције су се претварале у манифестације/демонстрације против тзв. „народних непријатеља“. Окружни лист је жигосао грађане који су
били противници нове власти са слоганом „БИРАЧКО ПРАВО
ЈЕ ЧАСТ, НАРОДНИ НЕПРИЈАТЕЉИ НЕМАЈУ ЧАСТИ – НЕМАЈУ
БИРАЧКОГ ПРАВА!“ (Слобо�ни �лас, број 31, Чачак, 1. септембар 1945; број 32, 8. септембар 1945; МИАЧ, ОНО Чачак, К-3,
поверљива акта, ф-III, 10/45).

у Жичком срезу, на територији Прекоморавља
и Гружи. У евиденцијама „одметника“ које
је водило Одељење унутрашњих послова
ОНО Чачак, на територији округа је до краја
октобра 1945. било 1.082 одметнута лица.
Велики број припадника ЈВуО, „подељен
у мање групице од по три до десет људи“,
крстари по терену и напада представнике
власти, „махом оне који воде месне одборе или
оне који имају неку сличну или јавну функцију“. Група поручника Васића је 21. септембра 1945. у заседи убила командира Народне
милиције Радоша Маџаревић из Чукојеваца и
милиционара Драгишу Станишића. У истом
сукобу рањену су милиционари Драгослав
Гавриловић и Добросав Росић, који су на путу
до болнице преминули. Седам дана касније,
у Витановцу, иста група је убила одборника
месног одбора и вођу „потерног одељења у
саставу ОТН“ Станимира Томовића и ранила
његову супругу. У току октобра група Милорада Остојића „Гориле“ убила је војника Димитрија Предовића у Самаилима.56
Током октобра 1945. милиција је реорганизована и „коначно пречишћена и у њој
су остављени најбољи другови“. Налазила
се „у стадијум усавршавања и развитка“ и
након отпуштања тридесет једног милиционара попуњена новим људством. Побољшано је одевање и снадбевање оружјем
среске милиције. На појачане активности
одметнутих група ЈВуО крајем октобра
и почетком новембра 1945. органи унутрашњих послова делују много ефикасније. Предузете су и оштрије мере према
јатацима и родбини одметнутих четника.
Брзим покретима мањих јединица, применом „партизанског“ начина ратовања,
изолоцијом породица и читавих села која
су симпатисала и подржавала четнике,
стварањем логора за четничке породице
или дислокацијом у друге срезове, као и
прерушавањем у четнике, преокренута је
[56] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45; АС,
Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници, срез:
жупски, копаонички и жички, страна 193-219.
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ситуација на терену уочи и након избора
1945. у корист нове власти. 57
Пред изборе у Чачанском округу велики
број безбедоносних снага био је стациониран
у циљу обезбеђења избора и психолошког
притиска на народ, нарочито на „колебљиве“.
Избори су одржани 11. новембра. Од укупно
171.026 гласача, није гласало њих 26.232 или
15,34%. У Чачанском округу за ЈНОФ је гласало
137.094 или 95,11%, а за празну кутију 6.890
или 4,89%. У Жичком срезу није гласало чак
9.875 гласача (преко 30%), а кутија без листе
имала је преко 2.500 гласова.58
Након изборне победе и обезбеђеног
легитимета, власт је кренула у коначни
обрачун са одметнутим групама ЈВуО. Непосредно након избора, почетком децембра
1945, разоткривена је једна већа група јатака
која је од стране Дивизијског војног суда у
Краљеву фебруара 1946. осуђена на вишегодишње казне. Среска милиција је током
децембра 1945. ухватила и ликвидирала
више одметнутих припадника ЈВуО. Група
Животе Тодоровића „Кекере“ ликвидирана је
16. децембра 1945. године. Бивши четнички
командант среза Исидор Живковић, родом
из Витановца, ухваћен је 23. децембра 1945.
у бункеру на планини Столови. На терену су
опстали још само група поручника Васића и
усамљени појединци који су успешно избегавали непрекидне потере милиције и војске.
Разоткривањем јатачке мреже група поручника Васића је доспела у незавидан положај.
Потеру су покушали да избегну поделом
на мање групе. Почетком фебруара 1946.
органи унутрашњих послова спровели су
непрекидну петнаестодневну потеру покренуту са терена Груже, преко Грачаца, Врбе
[57] МИАЧ, ОНО Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45; Горан
Давидовић, „Месечни извештаји органа унутрашњих послова
о стању у Чачанском округу јун-октобар 1945“, Изворник 28,
Чачак, 2013, 121, 196.
[58] Листа НФ за Савезну скупштину – Др Драгомир Карајовић 16.673, Милош Рафаиловић 7.047 и кутија без листе 2.582.
Листа НФ за Скупштину народа – Синиша Станковић 14.970,
Јаша Продановић 9.021 и кутија без листе 2.598 (Слобо�ни �лас,
број 42, Чачак, 18. новембар 1945, 1-2).

и Ратине до Матарушке Бање. Група која
је била са поручником Васића покушала је
да се привремено склони код преосталих
јатака у Краљеву, али је будност органа унутрашњих послова управо тамо била повећана.
„Васићева банда је блокирана на краљевачком гробљу, којом приликом је ликвидирано
6 одметника, док су се остали предали или
су похватани“. Увидевши да нема излаза из
обруча, поручник Васић је извршио самоубиство 20. фебруара 1946. године. Недуго
затим, априла 1946, ликвидирана је и група
Драгољуба Гочанина. 59 На трећој скупштини
Окружног народног одбора, одржаној 7-8.
априла 1946, констатовано је да је најважнији услов за стабилизацију и учвршћење
власти био потпуна ликвидација „четничких банди“. У периоду од друге (мај 1945) до
треће скупштине (април 1946) уништено је
више од 800 припадника ЈВуО „уз огромно
учешће широких народних маса“, тако да
у округу „њихове организације и кадрова
више нема“. 60
Борбе и потере за преосталим групама
ЈВуО и усамљеним појединцима трајаће и
наредних година. Током 1946. уништена је
група Милорада Остојића „Гориле“ у Горичанима (Трнавски срез). Након самоубиства
поручника Васића, Живан Обрадовић је
окупио преостале борце ЈВуО у Стублу, њих
око шеснаест. Овој групи су се придружила
и четворица бегунаца из затвора. Група је
подељена и извршена расподела терена.
Сектор Гледићких планина држала су браћа
Радослав, Живота и Милосав Јошовић. Планину Котленик покривао је Станоје Сеничић
са једном тројком, а сектор Стубал Светислав Агатоновић и Божидар Јоксимовић.
Вођа групе Живан Обрадовић је са мањом
групом покривао цео терен и координирао
[59] МИАЧ, Војни суд, К-8, 928, 930, 931, 934 и 937/45; МИАЧ,
Окружни народни одбор Чачак, К-3, поверљива акта, ф-III, 10/45;
АС, Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници,
срез: жупски, копаонички и жички, страна 193-219.

[60] „Четничке банде у нашем округу у потпуности су
уништене“ (Слободни глас, бр. 60, Чачак, 12. април 1946, 1-3).
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рад. Повезали су се групама из Трстеничког,
Левачког и Гружанског среза. Након ликвидације Живана Обрадовића крајем 1946,
групу је формирао Станоје Сеничић. Ухапшен
је марта 1947, али је успео да побегне из
затвора. Борбе са његовом групом трајаће
све до новембра 1948, када је ликвидирана
у Крушевици. Наредне године, 5. октобра
1949, ухапшен је и Владимир Жаревац из
Раванице. 61
Подручје Жичког среза је, на основу
извештаја служби безбедности, „очишћено
од одметничких банди до краја 1949. године“.
Срески органи унутрашњих послова и милиција, у сарадњи са војском, у борби су убили
седамдесет једног oдметника на терену.
Остатак је ухапшен или се добровољно предао. Већина је осуђена на временске казне.
У току борби са одметнутим групама ЈВуО
страдало је осамдесет припадника служби
безбедности, власти и грађана - тринаест
радника органа унутрашњих послова, шест
одборника народне власти, пет председника
месних НОО, осам активиста, шеснаест припадника Југословенске армије и тридесет
два грађана. Рањено је девет припадника
органа унутрашњих послова и петнаест
грађанина. 62
Упоредо са борбом против оружаног
отпора новој власти од стране одметнутих
група ЈВуО, органи унутрашњих послова у
Жичком срезу суочавали су се и са отпором
мањих илегалних група које су стварали
[61] Обрадовић Василија Живан, рођен 17. марта 1920. у
Битољу, избеглица у Нишу, потом у Милавчићима, подофицир,
командир штабне чете 1 жичке бригаде. Био у Васићевој групи,
потом се осамосталио и формирао своју групу. Убијен 1946.
у Дуланима, Левачки срез; Браћа Јошовић, родом из Гледића,
убијени 1948; Сеничић Ђорђа Станоје, подофицир БЈВ, 1921,
Печеноге, командир чете у 1 жичкој бригади. Крајем 1944.
ступио у редове Народне милиције, дезертирао и повезао
се са Васићевом групом. Након ликвидације Васића прешао
у групу Живана Обрадовића, а након његове ликвидације
осамосталио се и био вођа једне мање групе. Ухваћен је марта
1947. и спроведен у затвор у Чачку из кога је након месец дана
побегао. Убијен је новембра 1948. у Крушевици, Жички срез.
(АС, Збирка БИА, II, ред. бр. 64 – Четничке банде и одметници,
срез: жупски, копаонички и жички, страна 193-219)
[62] Исто.

грађански представници, матуранти и студенти. Делатност и могућности ових група
биле су ограничена и сужене, али сведоче
о отпору комунистичкој визији друштва и
општој контроли коју су заводили. Почетком
августа 1945. у Краљеву ОЗН-а је открила
илегалну групу „Организација равногорске
омладине“ коју је створила Вера Петровић,
ћерка краљевачког индустријалца Миљка
Петровића Риже. 63 Средином јула 1949. у
Краљеву је откривена илегална оранизација „Демократска омладинска странка“
коју су сачињавали углавном матуранти
краљевачке гимназије. Оранизатор је био
Душан Јараковић, студент права. Годину дана
касније, јуна 1950, откривена је и илегална
прочетничка организација „Национални
комитет Југославије“ коју је организовао
Десимир Тодоровић. 64
Протоком времена „отупила“ је оштрица
револуционарне правде, тако да се физичке
ликвидација нису вршиле над ухапшеним
групама или појединцима, осим у случајевима ако су пружали оружани отпор. 65 Власт
је свој легитимитет могла да остварује нешто
другачијим методама, драконским законским
казнама, када је страх за биолошки опстанак
постао битно обележје једне епохе. Органи
унутрашњих послова помогли су да се комунистичка власт избори са „унутрашњим
непријатељима“ и обезбеди сигурну и неузнемиравану вишедеценијску владавину
једне партије и једне личности.
[63] Наташа Милићевић, „Отпор српског грађанства „новој
власти“ 1944-1950.“, Ис�орија 20. века 2, Београд, 2004, 84-86.

[64] Године 1950. ухапшен је и осуђен на четири године
затвора Рајко Јанковић (1915, Раваница) због покушаја стварања илегалне организације (АС, Збирка БИА, II, ред. бр. 64
– Четничке банде и одметници, срез: жупски, копаонички и
жички, страна 193-219).
[65] Према доступним подацима, последња ликвидација
коју су органи унутрашњих послова из Краљева извршили
на терену била је Радована Голића, родом из Брезне, али није
имала везе са припадношћу групама ЈВуО. Именовани је окарактерисан као криминалац и након два бекства из затвора
убијен је на терену маја 1950. године (Исто).
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НО одбор

Референт унутрашњих послова

Адрани (Адрани, Јарчујак, Грдица)

Драгољуб Нешовић

Витановац (Витановац, Милавчићи)

Није одређен

Богутовац (Богутовац, Маглич, Бресник)
Вранеши (Вранеши, Вукушица,
Јелошница)
Врдиле (Врдиле, Дракчићи)
Гледић (Гледић)

Гокчаница (Гокчаница, Рубљак, Прелом)
Грачац (Грачац, Отроци)

Драгосинци (Драгосинци, Старо Село,
Метикош, заселак Церовак)
Жича (Жича, Крушевица, Готовац)

Конарево (Конарево, Прогорелица,
Чибуковац)
Лађевци (Лађевци)

Милочај (Милочај, Поповићи)
Мрсаћ
Обрва

Подунавци

Мирко Јоловић

Живојко Продановић

Радомир М. Сретеновић, одборник НОО и секретар НОО села Врдиле
Милош П. Пејковић, одборник
Петар Раковић, секретар НОО

Вићентије Марковић, председник НОО
Милун Филиповић

Милан Чакановић, одборник
Миљојко Илинчић

Јован А. Јанић, секретар НОО

Није одређен, функцију вршио Обрад Сретовић, председник НОО
Није одређен

Јарослав Симеуновић, одборник
Александар Максимовић

Ратина

Није одређен; функцију вршио Миодраг Миладиновић, председник НОО

Роћевићи (Роћевићи, Дедевци, Пекчаница,
Није одређен; функцију вршио Радован Костовић, председник НОО
Лопатница)
Сирча (Сирча, Опланићи, Трговиште)

Није одређен; функцију вршио Пантелија Трифуновић, председник НОО

Чукојевац (Чукојевац, Лешево)

Није одређен; функцију вршио Драгомир Игњатовић, председник НОО

Стубал

Цветке
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Живота Станојевић, председник НОО
Драгиша Велимировић

Табела 1: Преглед референата унутрашњих послова у народним одборима,
фебруар 1945. године

Народни одбор
општине (НОО)

Организована
милиција

Број
милиционара

Број
оружја

Потребе за
милиционаримавојницима

НОО Адрани

Организована

8

5 пушака

10

НОО Врба

Организована

16

4 пушке

4

НОО Богутовац
НОО Врдила

НОО Вранеши

НОО Витковац

НОО Витановац
НОО Грачац

НОО Годачица
НОО Гледићи

НОО Гокчаница
НОО Жича

Организована
Организована

Није организована
Организована
Организована
Организована
Организована
У току

Организована
Организована

16
17
/

16

20
18
16
8
9

11

7 пушака
5 пушака
/

6 пушака
5 пушака

16 пушака
1 бренгал
5 пушака
1 бренгал
4 пушке

8 пушака
6 пушака

2
/
/

6
/
/
/
/

5
5
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НОО Драгосињци

Није организована

/

/

10

НОО Лађевци

Организована

12

10 пушака

5

НОО Конарево

Организована

НОО Каменица

Није организована

НОО Мрсаћ

Организована

НОО Матаруге

Није организована

НОО Милочај

Организована

НОО Обрва

Организована

НОО Подунавци

У току

НОО Роћевићи

У току

НОО Ратина

Није организована

НОО Рибница

Организована

НОО Сирча

Није организована

НОО Стубал

Није организована

НОО Самаила

Организована

НООТавник

Није организована

НОО Цветке

У току

НОО Чукојевац

ГНОО Краљево

У току

Организована

10
/

10
/

16
16
4
5
/

10
/
/

12
/

12
6

22

6 пушака
/

6 пушака
/

6 пушака
1 машингевер
10 пушака

2 машингевера
1 пушка
4 пушке
/

10 пушака
/
/

7 пушака
/

4 пушке
4 пушке

22 пушке

9
8
5
/
/
/

5

10
/

5
7
/

10
/

10
10
/

Табела 2: Преглед стања милиције у Жичком срезу, март 1945. године

Народни/месни
одбор

Саветници за унутрашње послове

НОО Цветке

Тијосав Мирковић, Никола Вучићевић, Арсеније Јанић, Драгић Драшковић, Велимир Цветковић

НОО Подунавци

Референт унутрашњих послова - Радослав Марић; саветници – Љубомир Поповић, Драгомир
Николић, Миломир Ђиричић, Миодраг Гашовић, Мица Милошевић

НОО Жича

НОО Драгосињци
НОО Гледић

НОО Тавник
НОО Стубал

МНО Дракчићи

НОО Матарушка
Бања
МНО Конарево
НОО Обрва

Радослав Полумирац, Радослав Митровић, Радован Новаковић, Жарко Јоксимовић, Радонка
Маричић (реф. Чакаревић Милан?)
Божидар Мрвић, Милна Матовић, Весо Јовановић, Цветко Новаковић, Спасоје Јовановић

Миодраг Ђусић, Драгутин Тијанић, Радомир Пејковић, Живота Карајовић, Миодраг Тијанић

Богомир Дробњак, Драгомир Радојковић, Радула Обрадовић, Славољуб Стевановић, Милосав
Трнавац

Марко Терзић, Стаменко Крсмановић, Тијосав Полугић, Живојин Павловић, Љубомир Павловић
Референт унутрашњих Коста Дукић; саветници – Десимир Дукић, Пера Луковић, Стамена
Весковић, Радисав Милинковић, Велимирка Милутиновић

Славко Дугалић, Душан Савићевић, Драган Кошанин, Милица Самарџић, Стаменка Максимовић
Милић Пантовић (секретар МНО), Милован Бркушанин, Гојко Босиковић, Витомир Бажалац,
Живко Ђорђевић, Радомир Букумир

Момир Мијушкјовић, Стеван Капларевић, Момчило Станишић, Радисав Николић, Миладин Ђуровић

Табела 3: Списак саветника за унутрашње послове, мај 1945. године
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Извори:

Архив Србије
Збирка докумената Безбедоносно-информативне
агенције
Историјски архив Краљево

Фонд Скупштине општине Краљево
Фонд Среза Краљево
Фонд Скупштине среза Краљево

Међуопштински историјски архив Чачак

Фонд мемоарске грађе
Фонд Окружног народног одбора Чачак
Фонд Војног суда
Фонд Окружног суда Чачак

Штампа:

Слобо�ни �лас, 1945.

Службени �ласник Србије, 1945.

Службени лис� ДФЈ, 1945

Литература:

Арсић Милољуб, Гокчаница (Краљево : Историјски
архив Краљева : Православни духовни центар „Св.
Владика Николај Велимировић”, 2014)

164

Белић Данило О., Хроника Лучана, (рукопис) (Лучани,
[б. и.], 1966)

Василић Витомир, Во�ич Међуо�ш�инско� ис�ориј
ско� архива Чачак (Чачак : Међуопштински исто
ријски архив, 1988)

Давидовић Горан, „Месечни извештаји органа унутрашњих послова о стању у Чачанском округу јун-октобар 1945“, Изворник 28, Чачак, 2013, 119-202.

Давидовић Горан, „Формирање органа унутрашњих
послова и народне милиције у чачанском округу
октобар 1944 – мај 1945.“, Изворник 27, Чачак, 2012,
209-244.
Димитријевић Бојан , Грађански ра� у миру : уло�а
армије и службе безбе�нос�и у обрачуну са �оли�ичким �ро�ивницима Ти�ово� режима 1944-1954. (Београд : Српска реч, 2003)

Joksimović Sekula, „Formiranje i delatnost Korpusa
narodne odbrane Jugoslavije“, Vojnoistorijski glasnik 1,
Beograd, 1985, 63-64.

Мандић Радмило, „Краћа информација о задацима
које је решавао СНОО бившег среза таковског у току
1944. године“, Горњи Милановац, 24. децембар 1960.

Милићевић Мирко Ј., Човић Петар, „Развој НОП и НОБ
у Краљеву и срезу жичком од лета 1943. До ослобођења новембра 1944. и конституисање органа
власти“, у: Борбе са �лавнином немачке �ру�е армија
„Е“ на Ибарско-за�а�номоравском �равцу у ослобађању за�а�не Србије 1944. �о�ине (Београд : Војноисторијски институт ЈНА : Едиција „Србија у рату и
револуцији 1941-1945“; Краљево : Историјски архив
: Међуопштински одбор СУБНОР региона ; Чачак :
Међуопштински историјски архив, 1990), 427-447.
Милићевић Наташа, „Отпор српског грађанства
„новој власти“ 1944-1950.“, Ис�орија 20. века 2, Београд, 2004, 84-86.
Миловановић Драга, Во�ич Ис�оријско� архива
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ФОРМИРАЊЕ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У ЖИЧКОМ СРЕЗУ И БОРБЕ СА ОСТАЦИМА ЈВуО ОД КРАЈА 1944.

FORMING OF THE INTERNAL AFFAIRS OFFICE IN ŽIČA DISTRICT (ZICA DISTRICT)
AND A FIGHT AGAINST THE REMAINING SOLDIERS FROM THE YUGOSLAV ARMY

IN THE HOMELAND SINCE THE END OF 1944

Revolutionary takeover and staying in power by the Communist Party of Yugoslavia conditioned creation of
a greater number of security formations. Internal affairs offices and the People`s militia created omnipresent eyes
and ears of the new regime. Čaćak District was the first in Serbia to form internal affairs offices and units of the
People`s militia. The main threat to communist power was reflected in numerous renegade groups of the Yugoslav Army in the Homeland, especially in the territory of Žiča District. The key role in eliminating threats to the
governing authority was played by the internal affairs body. Work of militia in Žiča District and its condition and
ability, upon assessment of the competent authorities, were not up to a desired standard. Many times the militia
was disbanded and reorganized. After scheduling elections, there was a cleansing among the members of militia.
Due to distrust in a great number of militiamen, mainly coming from village militia, and also distrusting people
because of the great number of accomplices, a verified party militia started to be formed. New units were formed
and weapons were given to people who were members or sympathizers of the Communist Party of Yugoslavia.
With swift movements of smaller units, isolation of families and whole villages that sympathized and supported
the Chetniks, by creating camps for Chetnik families or dislocation to other districts and engaging the army, the
whole situation was reversed on the spot in favour of the new authority at the end of 1945. The last groups of the
Yugoslav Army in the Homeland were destroyed at the end of 1948. During these actions a great number of internal affairs members from Žiča District got killed.
Goran DAVIDOVIĆ

L’ÉLABORATION DES ORGANES DES AFFAIRES INTÉRIEURES DANS LE DISTRICT DE ZICA
ET LES COMBATS AVEC LE RESTE DE LA JVuO À PARTIR DE LA FIN DE L’ANNÉE 1944
La prise en main révolutionnaire et le maintien au pouvoir de la part du KPJ (Parti communiste de la Yougoslavie) conditionna la création d’un grand nombre de formations de sécurité. Les Services des Affaires intérieures
et de la Milice nationale créèrent des yeux et des oreilles, présentes partout, du nouveau régime. La circonscription
de Cacak forma parmi les premières en Serbie des organes d’Affaires intérieures et des unités de Milice nationale.
La menace principale aux autorités communistes représentèrent les nombreux groupes rebelles de la JVuO (Armée
yougoslave en Patrie), surtout sur le territoire du district de Zica. Le rôle clé dans l’élimination des menaces à leur
propre gouvernement jouèrent les organes des Affaires intérieures. Le travail de la Milice dans le district de Zica,
sa situation et sa capacité, selon les appréciations des autorités compétentes, ne fut pas à la hauteur désirée. Elle
fut dissoute et réorganisée à maintes reprises. Après la convocation des élections s’ensuivit un nettoyage dans
les rangs de la Milice. En raison de scepticisme envers un grand nombre de miliciens, pour la plupart des rangs
de la Milice rurale, mais également envers le peuple, à cause d’un grand nombre de complices, on démarra avec la
formation de Milice avérée du parti. De nouvelles unités furent formées et des armes furent données aux hommes
qui furent membres ou sympathisants du KPJ. Par des actions rapides des plus petites unités, une isolation des
familles et des villages entiers qui sympathisèrent et soutenèrent les Tchetniks, une création de camps pour les
familles des Tchetniks ou une dislocation dans d’autres districts, un engagement de l’armée, la situation sur le
terrain fut bouleversée à la fin de l’année 1945 en faveur du nouveau gouvernement. Les derniers groupes de la
JVuO furent anéantis à la fin de l’année 1948. Au cours de ces combats, un grand nombre de membres des organes
des Affaires intérieures du district de Zica périt également.
Goran DAVIDOVIC
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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ЧАЧКУ 1992-2016. ГОДИНЕ
– КРАТАК ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА И РЕЈТИНГА
СТРАНАКА

АПСТРАКТ: Овај ра� �ре�с�авља кра�ак �ре�ле� резул�а�а локалних избора у Чачку о� увођења
више�ар�ијско� сис�ема �о �осле�њих локалних избора о�ржаних 2016. �о�ине. Де�аљније анализе �их
резул�а�а објављивани су у �ре�хо�ним бројевима Зборника. Поре� �о�а, у ра�у се налази и анализа
�ромене реј�ин�а �оје�иних с�ранака на изборима у Чачку о� 1992. �о 2016, а у �рило�у ра�а �риказани су изборни резул�а�и локалних избора у Чачку о� 2004. �о 2016. �о�ине �о бирачким мес�има.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Ре�ублика Србија, �оли�ичке с�ранке, локални избори, Чачак, изборни резул�а�и,
реј�ин� с�ранака

После скоро петодеценијског једнопартијског система у Југославији, 19. децембра 1990. године одржани су први вишестраначки избори у Србији.1 Били су то обједињени избори за народне посланике Народне
скупштине Републике Србије и избори за
Председника Републике Србије. Први вишепартијски локални избори за одборнике
општина и градова у Републици Србији одржани су 31. маја 1992. године. Од тада, па до
данас, у Србији су локални избори одржавани осам пута (овај број се односи само на
редовне изборе, док ванредни, који су одржавани у појединим општинама и градовима

[1] У овом периоду једнопартијског система било је покушаја да
се изврши политичка либерализација у Југославији. Наиме, на
изборима од 22. новембра 1953. године зборови бирача добијају
слободу да истичу више кандидата за место посланика. То
доводи до једног вида политичких борби, али и даље у оквиру
једне партије. Врхунац те либерализације биће испољен у низу
чланака које је објавио Милован Ђилас, тадашњи идеолог Комунистичке партије. Тито је у тим чланцима препознао тежњу за
обнављањем вишепартијског система, сменио Ђиласа, осудио
на 17-огодишњу робију и зауставио све реформе које су до тада
спроведене (Слободан Антонић, Заробљена земља – Србија за
вла�е Слобо�ана Милошевића (Откровење: Београд, 2002), 50-51).

између два изборна циклуса, нису рачунати).
За то време мењао се и изборни закон. Тако
су избори 1992, 1996. и 2000. године одржавани по већинском изборном систему, с тим
што су 1992. и 1996. године били двокружни,
а 2000. године једнокружни. Сви они после
2000. године одржавани су по пропорционалном изборном систему.2
На првим вишепартијским локалним
изборима у Србији, одржаним 31. маја 1992.
године (први круг, док је други спроведен
14. јуна), 3 Чачани су бирали 70 одборника,
колико је било и изборних јединица, између
101 кандидата. У бирачки списак уписано је
[2] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
1992-2000. године”, Зборник ра�ова Наро�но� музеја XLIV
(2014), 235.

[3] Осим на бирачком месту (у даљем тексту Б. М.) бр. 6, где
је други круг одржан 21. јуна (Скупштина општине Чачак (СО
Чачак), Записници о раду изборне комисије на изборима за
одборнике у Скупштини општине Чачак мај-јун 1992, Записник о раду изборне комисије на Б. М. 6). Тадашња опозиција
бојкотовала је ове изборе јер нису били испуњени њени захтеви који су се тицали времена трајања изборне кампање,
изборног закона и заступљености странака на државним
медијима (Антонић, Заробљена земља..., 128).
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90.193 бирача са правом гласа, а своје право
искористило је 54.647 грађана или 60,58% од
укупно уписаних. На ове изборе у Чачку изашле су само три странке: Социјалистичка партија Србије (СПС), Српска радикална странка
(СРС) и Група грађана (ГГ). Тадашња опозиција је ове изборе бојкотовала. Највише гласова освојила је СПС (35.730 у оба круга и 58
одборничких места), СРС 6.416 гласова и 8
одборничких места, а ГГ 1.861 глас и четири
одборничка места.4
Убрзо након првих, 20. децембра исте
године одржани су и други по реду. На овим
децембарским изборима у Чачку, у првом
кругу гласало се на 70 бирачка места, а толико
је било и изборних јединица.5 Укупно је било
уписано 89.601 бирача, а гласало је 69.472 или
77,53%. Након два изборна круга, највише гласова имала је СПС која је у оба круга освојила
укупно 32.328 гласова и 44 одборничка мандата. Друга по снази била је коалиција ДЕПОС
са 30.488 освојених гласова и 11 одборничких
мандата, трећа СРС са 10.948 освојених гласова
и седам одборничких мандата, четврта коалиција странака окупљених око Демократске
странке (ДС) са освојених 8.686 гласова и пет
одборничких мандата, пета ГГ са 4.293 гласа
и два одборничка мандата, а шеста Народна
радикална странка (НРС) са 1.558 гласова и
једним одборничким мандатом.6
Локални избори 1996. године расписани
су од стране председника Народне скупштине
Републике Србије 21. августа 1996. године,
а одржани 3. новембра (први круг), односно
17. новембра (други круг). Предизборна
[4] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
1992-2000. године”, 235-237.

[5] У другом кругу неке изборне јединице су подељене на
више бирачких места, па је у том кругу било 103 бирачка места.
На велику жалост, није сачуван записник са Б. М. 1 (Авлаџиница 1), тако да број уписаних бирача за овај први круг, као и
број изашлих бирача, није валидан, јер је мањи од стварног
броја. То исто се односи и на бројеве освојених гласова свих
странака које су имале своје представнике на овом бирачком
месту. (прим, аут.)

[6] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
1992-2000. године”, 239-242.

кампања отпочела је 22. августа 1996. године.7 У Општини Чачак гласање је вршено на 103
бирачка места, а право гласа имало је 96.595
гласача. На изборе у првом кругу изашло је
67.404 гласача, односно 69,78% од укупно
уписаних. Неважећих листића било је 3.173,
односно 4,7%. 8 Чачани су на овим локалним
изборима бирали 70 одборника, а на та места
кандидовало се укупно 236 кандидата. У
првом кругу гласања изабран је 31 одборник
(44,3%), док је у другом изабрано преосталих
39 одборника (55,7%).9 На биралишта у другом кругу изашло је 27.210 гласача од укупно
55.106 колико је могло гласати у другом кругу,
што је 49,38% излазности. За 39 одборнички
места у другом кругу гласања надметао се
81 одборнички кандидат.10 Највише гласова
имала је коалиција Заје�но која је освојила,
укупно у оба круга, 44.987 гласова и 57 одборничких места. Друга је била СПС са освојених
29.469 гласова и осам одборничких мандата,
трећа Југословенска уједињена левица (ЈУЛ)
са 6.464 гласа и у првом кругу гласања без
освојених одборничких места,11 четврта ГГ
са освојених 5.925 гласова и пет одборника,
а пета СРС са 3.192 гласа и ниједним одборничким местом.12
Локални избори 2000. године одржани су
24. Септембра, а у Чачку су спроведени на 104
бирачка места. Чачани су на овим изборима
[7] Републички завод за статистику (РЗС), Избори за о�борнике ску�ш�ина о�ш�ина и �ра�ова у Ре�ублици Србији - 1996:
коначни резул�а�и (Републички завод за статистику: Београд, 1997), 3. Изборни систем, по коме су спроведени локални
избори 1996. Године, био је већински. У свакој изборној јединици бирао се један одборник. Онај кандидат који је освојио
највећи број гласова постајао је одборник Скупштине Града
или Општине. (Ис�о, 7)
[8] Исто, 17.

[9] Исто, 25.

[10] Исто, 33. На једном изборном месту (Трбушани 2) избори су
поновљени, па је ту 17. новембра био први круг гласања („Други
круг избора”, Чачански �лас, 14. новембар 1996). У изборној
јединици Љубић Село 3, други круг избора је поновљен због
неправилности и он је одржан 24. новембра (Р. М. М, „Убедљива
победа Коалиције „Заједно”, Чачански �лас, 22. новембар 1996).
[11] У другом кругу гласања на овим изборима ЈУЛ није имала
ниједног одборничког кандидата (прим. аут.).

[12] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
1992-2000. године”, 245-247.
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бирали 70 одборника између 297 кандидата.
Избори су спроведени по већинском изборном
систему.13 Право гласа имало је 96.900 бирача,
а гласало је 80.539 или 83,11% од укупно уписаних. Неважећих гласачких листића било је
1.608. По окончању гласања изабрано је 70
одборника, од чега је ДОС освојила 67 одборничких мандата, а групе грађана само три.14
Највећи број гласова освојила је коалиција
странака окупљених у Демократску опозицију
Србије (ДОС) која је освојила 47.793 гласа и
67 одборничких мандата. Друга је била коалиција СПС/ЈУЛ са освојених 18.220 гласова,
али без одборничких мандата, трећа је била
ГГ са укупно 4.123 гласа и три одборничка
места, четврти Српски покрет обнове (СПО)
са 3.903 гласа и без одборника, као и пета
СРС са 3.690 гласове (такође без одборника).15
На овим локалним изборима, одржаним
19. септембра 2004. године, по први пут је
примењен пропорционални изборни систем
за одборнике по новом Закону о локалним
изборима. Такође, први пут су спроведени
и општи избори за председнике општина,
односно градоначелнике, који су, по Закону о
локалној самоуправи, носиоци извршне власти.16 Ови избори у Чачку спроведени су на
103 бирачка места, на којима је могло гласати
97.236 бирача, а гласало је њих 31.546 (32,44%
од укупно уписаних). Неважећих листића
било је 983 (3,12%).17 Чачани су бирали 75
одборника, колико је имало места у локалној
скупштини, а кандидовало се 949 кандидата
[13] СО Чачак, Општинска изборна комисија, Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Чачак
одржаним 24. септембра 2000. године, 1.
[14] Исто, 28.

[15] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
1992-2000. године”, 251-253.

[16] Републички завод за статистику Србије, Локални избори
2004. - коначни резул�а�и (Београд: Републички завод за
статистику Србије, 2005), 3. Једино су се у 16 београдских
општина (осим у Барајеву) председници општина бирали од
стране одборника (Локални избори 2004. - коначни резул�а�и, 3).
[17] Исто, 15. Излазност у Чачку на овим изборима била је нижа
него што је то био просек у Србији, где је забележена излазност
од 40,06%. Излазност у Централној Србији била је 40,59, а у
Војводини 38,54 (Локални избори 2004. - коначни резул�а�и, 11).

са 23 изборне листе. На крају гласања је девет
политичких странака и других организација имало своје представнике у Скупштини
општине.18 Највише гласова на овим изборима
освојила је Нова Србија (НС) са 6.951 гласом и
19 одборника. Друга је била ДС са освојених
5.169 гласова и 14 одборника, трећа СПС са
4.642 и 13 одборника, четврта СРС са 3.082
гласа и осам одборника, пета ГГ са 2.426 гласова и три одборника, шеста Г17+ са 1.824 гласа
и пет мандата, седма Демократска странка
Србије (ДСС) са освојених 1.819 гласова и пет
мандата, осми је био Покрет снага Србије (ПСС)
са 1.469 гласа и четири одборника, а исти број
одборника освојио је и СПО са 1.422 гласа.19
Локални избори 2008. године одржани
су 11. маја по пропорционалном изборном
систему, у оквиру којег је цео Чачак био једна
изборна јединица. За разлику од прошлих
локалних избора одржаних 2004. године,
председници оштина и градоначелници нису
бирани непосредно по већинском систему
и двокружно, већ у скупштинама од стране
одборника.20 На овим изборима Чачак је имао
104 бирачка места на којима је могло да гласа
99.769 гласача. Своје бирачко право искористило је 55.860 грађана (60% од укупно
уписаних). Неважећих гласачких листића
било је 1.411 (2,36%).21 За 75 одборничких
места кандидовала су се 623 кандидата са
10 листа, а у Скупштину су ушли одборници
са 7 изборних листа.22 Победу је однела коалиција НС/ДСС са освојених 17.102 гласа и 24
одборника у Скупштини града. Друга је била
коалиција ДС/СПО са освојених 12.820 гласова
и 18 одборника, трећа СРС са 8.646 гласова и
[18] Исто, 22.

[19] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
2004-2016. године”, Зборник ра�ова Наро�но� музеја XLVI (2016),
130-132.

[20] Републички завод за статистику Србије, Локални избори
2008. - коначни резул�а�и (Београд: Републички завод за статистику Србије, 2009), 3.
[21] Исто,13. Излазност у Чачку на овим изборима била је
незнатно нижа него у Републици, где је износила 61,20%.
Излазност у Централној Србији била је 61,17%, а у Војводини
61,31% (Локални избори 2008. - коначни резул�а�и, 2009, 11).
[22] Исто, 17.
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12 одборника, четврто место заузела је коалиција СПС/Партија удружених пензионера
Србије (ПУПС) са освојених 6.460 гласова и
девет одборника, пета је била ГГ са освојених
6.050 гласова и четири одборника, а исти број
одборника имала је и шестопласирана Г17+ са
освојених 3.454 гласа, као и семопласирана
коалиција Либерално демократске партије
(ЛДП) и Зелених са освојених 3.079 гласова.23
На општим изборима одржаним на
Ђурђевдан, 6. маја 2012. године, Чачани су
гласали на 104 бирачка места, а њих 100.496
било је уписано у бирачки списак. И ови избори
су спроведени по пропорционалном изборном
систему. На изборе је изашло 57.445 бирача
(излазност од 57,16%).24 Важећих листића било
је 54.780, а неважећих 2.632 (4,58%). Највећи
број гласова имала је коалиција НС/ДСС која је
освојила 9.073 гласа и 14 одборника, друга је
била листа ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ – Борис
Тадић, са освојених 9.069 гласова и 14 одборника, трећа је била листа ПОКРЕНИМО ЧАЧАК
– Томислав Николић, која је освојила 8.964
гласа и 13 одборника, а исти број одборника
имале су и четвртопласиране Двери (8.891
глас), пето место заузела је коалиција СПС/
ПУПС која је имала 8.384 гласа и 12 одборника, шесто су освојили Уједињени региони
Србије (УРС) са освојених 3.810 гласова и пет
одборника, а седмо коалиција ЛДП/СПО са
освојених 3.147 гласова и четири одборника.25
Последњи локални избори за одборнике града Чачка одржани су на Цвети, 24.
априла 2016. године. Истог дана одржани су и
избори за Скупштину Републике Србије, као
и покрајински избори за Скупштину Војводине. На овим изборима у Чачку бирано је
75 одборника на 104 бирачка. Право гласа
[23] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
2004-2016. године”, 137-139.

[24] Ова излазност је била у складу са републичком излазношћу на овим изборима која је износила 57,88%, а виша је од
излазности у Централној Србији - 55,18%, и Војводини - 51,74%
(Републички завод за статистику Србије, Локални избори 2012.
– Ре�ублика Србија – коначни резул�а�и (Београд: Републички
завод за статистику Србије, 2012), 11).
[25] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
2004-2016. године”, 141-143.

имао је 99.371 гласач, а то право искористило
је њих 56.295 (56,65%). Неважећих листића
било је 1.781 (3,16%). За ове изборе у Чачку
поднето је 12 изборних листа. 26 Најбољи
резултат имала је листа СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
– Александар Вућић, која је освојила 21.911
гласова и 35 одборничких мандата. За њом
следе Двери са освојених 13.460 гласова и 21
одборником, на трећем месту била је НС са
освојених 4.467 гласова и седам одборника,
четвта коалиција СПС/ЈС/ДСС са освојених
3.739 гласова и пет одборника, а пета Странка
Руса Србије – Рус са освојених 1.062 и једним
одборником. Ван локалног парламента после
ових избора остала је СРС са освојених 1.946
и ДС са освојених 1.867 гласова.27
◆◆◆

Први локални избори одржани у Србији
прошли су без учешћа опозиционих странака,
због чега њихове резултате не треба узимати у разматрање. Други локални избори,
одржани само неки месец касније, донели су
победу СПС и по броју освојених гласова и по
броју освојених одборничких мандата. Али,
не би требало занемарити ни учинак опозиције на овим изборима. Већ смо видели да је
ДЕПОС у првом кругу освојио већи број гласова од СПС, а када би се додали и гласови
друге опзиционе колоне, коалиције странака
окупљених око ДС, та разлика би била далеко
већа.28 Наредни локални избори, одржани
[26] Резул�а�и избора за о�борнике Ску�ш�ине �ра�а Чачка о�ржаних 24. а�рила 2016. �о�ине (Чачак: Изборна комисија града
Чачка, 25. април 2016), док. бр. 013-3-58/2016-IV-7.
[27] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
2004-2016. године”, 146-149.

[28] Међу опозиционе странке сврстао сам само оне странке
које ће и у наредним периодима бити окосница опозиције. СРС
нисам рачунао будући да је Војислав Шешељ у предизборној
кампањи за претходне изборе, иако �е јуре опозициони лидер,
нештедимице користио сваку прилику да напада и износи
оптужбе против већ поменуте стварне опозиције, чиме је значајно олакшао посао СПС и Слободану Милошевићу. (Антонић,
Заробљена земља..., 128). Идентичан однос српских Радикала
према опозицији био је и током предизборне кампање за ове
изборе (Исто, 143). Међутим, пред други круг гласања на овим
изборима 1996. године Шешељ је позвао своје бираче да не
гласају за леви блок, а да што се тиче других странака добро
размисле и да у тим странкама још увек има добрих и поштених људи. Порука је била јасна, а његови гласачи су у многим
местима преломили изборе у корист Коалиције „Заједно”
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Графикон 1: Кретање рејтинга појединих странака на основу % освојених гласова 1992-2016.

1996. године, донели су велику промену на
политичкој мапи тадашње Србије, а и самог
Чачка, пошто је по први пут победу однела
опозиција.29 Када је реч о самом Чачку, та се
промена политичке климе могла наслутити
још на претходним изборима за одборнике СО
Чачак.30 На овим изборима она је добила свој
епилог кроз број освојених гласова (48%) и
чак 81% освојених одборничких мандата опозиције. Међутим, у разматрање би требало
узети и чињеницу да се на овим изборима
појавила једна нова политичка опција (ЈУЛ)
која је у првом кругу гласања освојила 6.462
гласа. Очигледно је да се један број чланова
СПС пред ове изборе пребацио у ову нову
странку која је имала исто гласачко тело као
и СПС, а које је на овим изборима буквално
било подељено. Да се ово није догодило СПС
(Исто, 189). Мислим да би на Шешеља требало гледати као
на посебну политичку фигуру који је свој интерес усмеравао
према тренутним околностима.

[29] Од 190 општина у тадашњој Србији СПС је власт изгубио
у 45. Поред Чачка то биле следеће општине/градови: Београд,
Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Суботица, Краљево, Зрењанин,
Ужице, Пирот, Јагодина, Сомбор, Вршац, Кикинда, Панчево,
Ариље, Лучани, Пожега, Нови Књажевац, Бајина Башта, Трстеник, Инђија, Соко Бања, Ириг, Рача, Темерин, Тител, Звечан,
Лапово, Опово... (Антонић, Заробљена земља..., 185).
[30] Видети напред у раду резултате избора за одборнике
СО Чачак децембар 1992 - јануар 1993. године.

би највероватније освојио више гласова, а
вероватно и који одборнички мандат више.31
На изборима одржаним 2000. године, ношена
крилима победе свог кандидата на председничким изборима септембра исте године, ДОС
је у Чачку освојила 96% одборничких места
у Скупштини. Била је то „овера” победе из
1996. године и један од најбољих изборних
резултата ДОС-а у Србији на тим изборима.32
Избори 2004. године вратили су у парламентарни живот неке странке које су изборима
2000. изопштене из чачанског парламента,
док су, са друге стране, избори 2016. године
Демократску странку учинили ванпарламентарном, што је био преседан за 24 године
вишестраначја у овом граду. Исти избори,
последњи и у тренутку писања овога рада
још увек актуелни, послали су у опозицију
Нову Србију и њеног лидера Велимира Илића
после 20 година проведених на челу града.33
[31] На Савезним скупштинским изборима СПС је наступио у
коалицији са ЈУЛ-ом и Новом демократијом Душана Михајловића. Те изборе Милошевић је убедљиво добио са освојених
45,4% гласова, наспрам 20,4% гласова колико је добила Коалиција „Заједно” (Антонић, Заробљена земља..., 180, 183).
[32] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
1992-2000. године”, 251.
[33] Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку
2004-2016. године”, 151-152.
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Следећи графикон сликовито приказују
кретање рејтинга појединих странака на
локалним изборима у Чачку у периоду од
1992. до 2016. године. Анализе су урађене
само за најистакнутије странке у политичком животу Србије у прошле три деценије.
Графикон је урађен на основу процената
освојених гласова, а не броја освојених гласова на изборима. Напомињем да су поједине странке на изборима учествовале у
коалицијама са другим странкама, али су
оне биле стожери тих коалиција.
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РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ЧАЧКУ 2004-2012. ГОДИНЕ

LOCAL ELECTIONS IN ČAČAK 1992 – 2016
A SHORT REVIEW OF RESULTS AND RATINGS OF POLITICAL PARTIES

With a short review of results of local elections in Čačak since the introduction of multi-party system until
today, we can perceive development and changes in political opinions of people in Čačak. After boycotting the
first elections, people from Čačak openly showed their views about the then regime by giving a great number of
votes to the then opposition and suggested their future course if the authorities did not change anything. This
course of action became crystal clear in following local elections in 1996 when opposition achieved a convincing
victory in Čačak, thus making Čačak one of the most powerful strongholds of opposition and perhaps the greatest
opponent to the then regime in Serbia. What people from Čačak did in local elections in 1996, Serbia would do in
presidential elections in 2000. Carried on the wings of victory in presidential elections, opposition would show
its dominance in local elections in Čačak and it would form government on its own, and in parliament it would
have 67 to 70 councilmen. After these elections, people from Čačak would enter somewhat calmer political waters.
Town would be governed until 2007 by a coalition DS/NS (Democratic Party/New Serbia), and after their split,
people from Čačak would once again become opposition to the ruling government in the Republic, but it would
not have the same significance as in 1996. The elections in 2012 were particularly interesting, where two parties
had a difference in only 4 votes, and the difference between the party placed first and the party placed fifth was
only 689 votes or 1,2%. After these elections, people from Čačak would not be opposition to the authorities and
in the following elections they would vote the same as the majority of Serbia, i.e. the ruling party SNS (Serbian
Progressive Party) would convincingly win the most votes.
Miroslav PURIĆ

LES ÉLECTIONS LOCALES À CACAK – ANNÉES 1992-2016 – UN BREF APERÇU
DES RÉSULTATS ET DE LA NOTATION DES PARTIS
Par un bref aperçu des élections locales à Cacak, en partant de l’introduction du système du multipartisme,
on peut regarder le développement et les changements des opinions politiques des citoyens de Cacak. Après le
boycottage des premières élections, les citoyens de Cacak montrèrent tout bonnement, en donnant la majorité des
voix à l’opposition d’alors, leur opinion sur le régime de cette époque et annoncèrent, au cas où le gouvernement
ne change pas quelque chose, quel chemin ils prendront. Cette voie devint claire comme du cristal aux suivantes
élections locales lors de l’année 1996, lorsque le parti de l’opposition triompha avec conviction à Cacak et Cacak
devint un des plus forts points d’appui de l’opposition et, peut-être même, le plus fort adversaire au régime de ce
temps-là en Serbie. Ce que les citoyens de Cacak effectuèrent aux élections locales en 1996, la Serbie le fera aux
élections présidentielles en 2000. Portée par le triomphe aux élections présidentielles, l’opposition laissera voir
sa domination aux élections locales à Cacak, formera elle-même le pouvoir et elle aura au Parlement entre 67 et 70
conseillers. Après ces élections, les citoyens de Cacak entreront dans des eaux politiques quelque peu plus calmes.
La coalition DS/NS détiendra le pouvoir dans la ville jusqu’en 2007 et, après leur divergence, les citoyens de Cacak
deviendront à nouveau une opposition au gouvernement dans la République, mais elle n’aura pas l’importance qu’elle
eut pendant l’année 1996. Les élections en 2012 furent particulièrement intéressantes, lorsque les premiers deux
partis eurent une différence de seulement quatre voix et la différence entre le parti classé premier et le parti classé
cinquième ne fut que de 689 voix ou 1,2%. Après ces élections, les citoyens de Cacak ne furent pas une opposition
au gouvernement et lors des élections suivantes, ils voteront comme la majeure partie de la Serbie, c’est-à-dire,

qu’avec conviction, la majorité des voix obtiendra le parti régnant, le SNS (Parti progressiste serbe).

Miroslav PURIC
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Табела 1: Резултати локалних избора 1992-2016.
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Табела 2: Резултати локалних избора 1992-2016.
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Табела 3: Резултати локалних избора 1992-2016.
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Табела 4: Резултати локалних избора 1992-2016.
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Табела 5: Резултати локалних избора 1992-2016.
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Графикон 3: Резултати локалних избора за градоначелника Чачка 2004. године
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На интернет страници Министарства
привреде Владе Републике Србије, почетком октобра 2018, приказано је да укупно 91
предузеће ступа у поступак приватизације.
Реч је углавном о колективима са већинским државним власништвом који ће бити
приватизовани по новом Закону (из августа
2014), при чему је Министарство најавило
да ће процедура бити завршена до средине
2020. године. То је, дакле, завршница промене
власништва у Србији. Међу тим друштвима,
за која је наведено да су у „поступку анализе
и припреме јавног позива”, јесте и „Фабрика
резног алата” из Чачка.
Јуна 2018. године Милан Видаковић,
генерални директор ФРА, саопштио је за
„Политику” да колектив у том часу има 570
запослених и да и обавезе и капитал износе
по око 36 милиона евра. То је предузеће са
већинским државним капиталом (57 одсто),
док 43 процента држе мали акционари. Ово
је последња чачанска фабрика коју држава
ставља на купопродајни списак.
Како је текла приватизација у чачанском
крају, започета 1991. по једном, настављена

2003. по другом и завршена на крају ове деценије по трећем закону о промени власништва?
Шта се догодило радничкој имовини у том
међувремену?
Градска управа за локални економски
развој припремила је новембра 2013. Извештај о приватизацији у чачанском крају, који је
уврштен у материјале за седницу Скупштине
града. У том документу испраћена је судбина
скоро свих друштвених колектива у овом
граду, основаних у време комунизма или још
раније, у Краљевини Југославији.
Ту стоји да су, према подацима Агенције за приватизацију која је расформирана
(јануара 2016.) по обављеном послу, од 60
друштвених предузећа у Чачку продата 32:
„Путеви”, „Радио Чачак”, „Графопромет”,
„Семе продукт” (касније проглашен стечај па
обустављен)”, „Хидроградња инжењеринг”,
„Чачански глас”, „Житопромет” (стечај, па
продаја из стечаја, данас не ради), „Шумадија
транспорт и одржавање”, „Југопревоз угопромет”, „Морава”, „Пројектни биро”, „Стари
град”, „Фабрика опруга” (касније стечај),
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„Аутопревозтурист”, „Аутопревоз”, „Литопапир”, „Бетоњерка”, „Дуван”, „Урбанпројект”,
„Градекс”, „Шумадијалек” (затворено),
„Исхрана” (касније стечај), „Партизан - текстил” (касније стечај), „Агрострој” (проглашен
стечај по обустављен), „Агенцијски послови”,
„Чачак филм”, „29. новембар”, „Графичаркомерц” (стечај), ЦЕР, „Напредак”, „7. јули” и
„Механизација”.
У стечај кроз банкротство пало је 21
предузеће:
„Милутин Стојић”, „Коника”, „Црвени сигнал”, „Ветеринарска станица”, „Чачак промет”,
„Енипекс”, „ПИК маркетинг”, „Пољопромет”,
„Сточар - комерц”, ТВ Чачак, „Нискоградња
- Чачак пут”, „Фунги воће”, „Технос”, „Сточар”, „Партизан - металпромет”, „Партизан прехрана” „ФХ Божо Томић”, „Чачанка”, „Динар
промет”, „Хидроградња - грађевинска оператива” и „ПКС - Латекс - ХЛЦ”.
У поступак реструктурисања уведена
су два предузећа - ФРА (касније проглашен
стечај па обустављен) и „Слобода апарати”
(никад није приватизовано, стечај).
На тржишту капитала продато је пет
друштава: „Хидроградња - промет”, „Просвета” (касније стечај) „Гранит” (касније
раскинут уговор), „Хладњача” и „Аутосервис”
(проглашен стечај па обустављен).
Неопходно је објашњење за напомене у
заградама да је у неким примерима стечај
проглашен па обустављен. Стечајни управници кажу да се то догађа у два случаја: или
због реорганизације стечајног дужника или
продаје дужника као правног лица, па то предузеће наставља да ради под истим називом.
Међутим, у наведеном спису Градске
управе за ЛЕР има више непрецизности.
Најпре, „Хладњача” није продата на тржишту
капитала, већ на аукцији Агенције за приватизацију, 18. децембра 2003. године. Исти је
случај са „Просветом” која је приватизована
на аукцији (11. октобра 2007).
Даље, није наведено да су на аукцијама
Агенције продата још два чачанска предузећа

- „Атомска бања” (5. септембра 2008) и „Хидроградња промет” (26. децембра 2003).
Даље, постоји још мноштво овдашњих
колектива који су приватизовани, са овом
или оном судбином.
Тако је, рецимо, Акцијски фонд Републике
Србије био већински власник „Стјеника”, а тај
пакет држава је преузела још крајем прошлог
века. Тако су по проспекту из 2005. ситни акционари имали 28,49, Акцијски фонд 55,89, ПИО
фонд 10,00, док је друштвени капитал (акције
у отплати) износио 5,62 одсто ове трговинске
куће. Предузеће је својевремено имало 1.600
запослених и 140 малопродајних објеката, а
највећи део је продат, укључујући и робну кућу
у средишту Чачка (у извршном поступку).
Предузеће „Партизанка АД”, у чијем
поседу је била истоимена робна кућа у центру Чачка, пало је у стечај половином прошле
деценије, па је простор продат из стечајног
поступка.
Багерско предузеће „Слога” (48 радника)
приватизовано је 8. септембра 2005. јер су
нови власници, Предраг Продановић и Миљко
Радовић, најпре у јуну на берзи купили радничке акције (40 одсто), а затим у септембру
и државни пакет (52 процента).
„Мала Бањска” из Жаочана, после неуспеле приватизације, пала је у стечај, па је
Агенција за приватизацију ово предузеће,
чија је имовина била процењена на тадашњих
38 милиона динара, продала касније непосредном погодбом.
Фабрика слада у Чачку (67 радника) прекинула је производњу 15. марта 2010, имовина
је била под хипотеком Пореске управе, а запослени су отишли по социјалном програму.
Фабрика је почела да ради 1977. године са
најновијом увозном опремом која је плаћена
26 милиона марака. Данас више не ради ни
некадашња Пивара у индустријској зони.
Ту су се до пред крај прошлог века кували
добро пиво и квас, да би затим погон био
претворен у пунионицу БИП-овог пива које
је допремано из Београда, а напослетку у
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мали дистрибутивни центар већ флашираног БИП-а. Данас ни тај центар не ради, а цео
систем БИП-а је у стечају (ради само један део
у Београду који је издат у закуп). Осамдесетих
година прошлог века, фабрика пива БИП-а и
сладара у Чачку имали су 327 запослених.
У марту 2015. турска Халк банка купила
је Чачанску банку (390 запослених) и исплатила 10,1 милиона евра за пакет од 76,74 одсто
акционарског капитала.
Једно од веома вредних чачанских предузећа, ПИК „Чачак” (292 милиона динара),
приватизовано је тако што су неисплаћене
зараде радника из 1990. и 1991. године судском
пресудом претворене у акције (56,12 одсто
власништва). Они су то 2004. године продали
на Београдској берзи и већински власник
фабрике постао је Славиша Пурић из Београда
(„Слап група”). Остао је део од 43,88 одсто
капитала који је по облику био друштвени и
то је на аукцији Агенције, 16. новембра 2007,
купила Пурићева ћерка. Данас је то једна од
најуспешнијих фабрика на овом подручју, са
новим власницима и под називом „Чипс веј”.
По старом Закону о приватизацији у руке
запослених прешла је Хемијска индустрија
„Први мај” (232 запослена, капитал од 274
милиона динара). Комплетна имовина била
је подељена на укупно 33.324 акције, које су
емитоване од 1992. до 1999. Од тога, Акцијски фонд је имао 15,21 одсто, ПИО фонд 9,96,
друштвени капитал је износио 14,66, док су
тадашњи и бивши радници дошли у посед

60,17 процената акција. Њихове акције купио
је 2004. на Београдској берзи Милосав Кнежевић и ускоро постао већински власник.
Августа 2016. Привредни суд у Чачку прогласио је банкротство „Првог маја”.
Рудници магнезита „Шумадија” у чачанском крају запошљавали су осамдесетих 1.800
радника као самостално предузеће са шест
погона, да би касније постали радна једница
краљевачког „Магнохрома”. Ту велику индустрију купио је 2006. индијски бизнисмен
Прамод Митал („Глобал стил”), али је посао
убрзо пропао, па је 2016. „Магнохром” отишао
у стечај. Претходно је рудник РГИ из Брђана
иступио из „Шумадије”, па 2006. пао у стечај.
Августа 2018. нови власник највећег дела
„Магнохрома” постала је финска компанија
„Арафак” која је тако преузела и руднике
магнезита „Ковиљача” (Горња Горевница),
„Милићевци”, „Брезак” (Прањани) и Сепарацију у Трбушанима. Шести део некадашње
„Шумадије”, који је био задужен за транспорт,
приватизован је раније и данас ради.
Од великих индустријских погона у
чачанском крају засад су ван домашаја приватних руку остали Компанија „Слобода”
(основни капитал 48 милиона евра, 2.300
запослених) и „Технички ремонтни завод”
који су под контролом Министарства одбране,
док електранама у Овчар Бањи и Међувршју,
које су у саставу чачанске „Електромораве”,
газдује Јавно предузеће „Електропривреда
Србије”.

Прво чачанско предузеће које је држава
продала под окриљем новоосноване Агенције
за приватизацију и по новом закону била је
Хемијска индустрија „ПКС Латекс”. Од тада,
20. децембра 2002, до 11. децембра 2009, на
тендерима и аукцијама продата су укупно 44
привредна друштва из овог града:
1. ПКС Латекс, 258 радника, капитал
процењен на 46,44 милиона динара (евро=60

динара), купац HLCHemyTrade, Франкфурт,
власник Божидар Лакићевић, затворени тендер, платио 80.000 евра (4.800.000 динара);
продато 20. 12. 2002. године.
2. МЕХАНИЗАЦИЈА, 40 радника, процењена вредност капитала (70 одсто) износила је 38.406.000 динара (628.502 евра), купац
Миленко Костић, „Ауто-Чачак“, почетна цена
на аукцији 9.218.000 динара (евро=60), платио

Преглед продатих предузећа из Чачка
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9.700.000 динара или 161.700 евра; продато
26. 12. 2002. године.
3. ТУРО МОРАВА, 349 радника, процењена вредност 70 одсто капитала износила је 237.200.000 динара или 3.850.893
евра (евро=60), почетна цена на аукцији
56.928.000 динара, купац конзорцијум „Градац” (Миленко Костић и Драган Топаловић
- као представник), платио 360 милиона
динара или 6 милиона евра; продато 24. 1.
2003. године.
4. ДУВАН, 138 радника, процењени капитал (70%) износио је 32.943.000 динара или
534.818 евра, почетна цена 6.589.000 динара,
купац конзорцијум Драган Топаловић и Милан
Гојковић („Силвер“), плаћено 6.589.000 динара
(евро=60 динара); кажу да је статус 96 радника
решен раније; продато 28. 2. 2003. године.
5. 7. ЈУЛИ, 49 радника, процењени капитал (70%) износио је 21.720.000 динара или
352.616 евра (евро=60 динара), почетна цена
4.344.000, купац Лазо Антонијевић („Хелион“)

платио 59.000.000, надметао се Слободан Протић из ГМ; продато 4. 3. 2003. године.
6. АГРОСТРОЈ, 79 радника, процењени
капитал (70%) износио је 33.912.000 динара
или 550.548 евра (евро=60 динара), купац
Предраг Миливојевић (директор „АутоЧачка“) заједно са Зораном Бојовићем („Леонардо“), почетна цена 6.782.000 динара; продато, 4. 3. 2003. године.
7. АГЕНЦИЈСКИ ПОСЛОВИ Хидроградње (бивша правна служба предузећа),
6 радника, процењени капитал који се приватизује (70%) износио је 1.144.000 динара
или 18.577 евра, почетна цена 229.000, купац
конзорцијум из фирме од две жене (Марија
Томашевић и Зорица Јелушић, правник),
по цени од 2.600.000 динара; продато 19. 3.
2003. године.
8. ГРАФИЧАР-КОМЕРЦ, 6 радника, процењени капитал који се приватизује (70 одсто)
износио је 7.439.000 динара или 117.443 евра,
почетна цена 1.448.000 динара, купац Бранко
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Станковић из Чачка, власник штампарије,
платио 1.640.000; продато 22. 4. 2003. године.
9. ПРОЈЕКТНИ БИРО (Хидроградње), 12
радника, процењени капитал који се приватизује (70 одсто) вредео је 3.229.000 динара
или 50.012 евра, почетна цена 646.000 динара,
купац брокерска кућа из Београда за Милорада Станојчића, архитекту из Чачка, плаћено
6.400.000 динара; продато 30. 5. 2003. године.
10. 29 НОВЕМБАР, 42 радника, процењени
капитал који се приватизује (70%) износио
је 529.000 динара (8.105 евра), почетна цена
106.000 динара (кауција или депозит само
53.000 динара или 811 евра), купац Милорад
Кићановић из Љубића за 28.000.000 динара;
продато 15. 7. 2003. године.
11. НАПРЕДАК, 27 радника, процењен
капитал који се приватизује (70 одсто) износио је 19.230.000 динара или 294.000 евра,
почетна цена 3.846.000 динара, купац директор Мирослав Давидовић са конзорцијумом свих запослених, платио почетну цену
3.846.000 динара; продато 24. 7. 2003. године.
12. УРБАНПРOЈЕКТ, 30 радника (14 са
ВСС), процењен капитал који се приватизује

(70%) износио је 7.295.000 динара или 111.562
евра, почетна цена 1.550.000 динара, купац
Стеван Миладиновић испред конзорцијума
од 28 запослених, платио 6.700.000 динара;
продато 24. 7. 2003. године.
13. ГРАНИТ, 16 запослених, процењени
капитал који се приватизује (70%) износио
је 9.911.000 динара или 151.202 евра, почетна
цена 2.379.000 динара, продајна 2.500.000,
купац Сретен Караклајић из Трбушана; продато 16. 10. 2003. године.
14. АУТОПРЕВОЗТУРИСТ, 38 радника,
процењена вредност 100 одсто капитала
износила је око 760.000 евра или 50 милиона динара. Драган Топаловић купио 51,39
одсто акција малих акционара за 12.225.000
динара или 190.000 евра; продато 9. 6. 2003.
на берзи. На аукцији, 16. 10. 2003. било 15,4%
укупног капитала, односно 7.702.000 динара
или 116.760 евра, купац Драган Топаловић по
почетној цени од 1.540.000 динара или 23.078
евра; продато 16. 10. 2003. године.
15. ЛИТОПАПИР, 438 радника, процењени капитал који се приватизује
(68,187%) износио је 377,2 милиона динара
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или 5.694.069 евра. На првој аукцији нико
се није јавио, почетна цена била је 74,183
милиона, а на другој 37.726.000 динара, продато за 61 милион, купац Мирослав Весовић („Мирекс“) из Чачка у конзорцијуму са
неким словеначким предузећима; продато
19. 11. 2003. године.
16. АУТОСЕРВИС, 73 радника, капитал
(70%) процењен на 75.856.000 динара или
1.151.942 евра, почетна цена 15.171.000 динар,
купац конзорцијум „Цини“ (Бобан Спасовић)
и „Топ ган“ (Драган Топаловић); продато по
почетној цени 19. 11. 2003. године.
17. ГРАДЕКС, 2 радника, процењени капитал који се приватизује (66,836%) износио је
18.169.000 динара или 272.190 евра. Купац по
почетној цени од 3.634.000 динара је Милан
Николић из Чачка за рачун фирме „Интерграфик“ (каже да „Градекс“ послује са опремом
за грејање и да има дуг од 3.859.000 динара);
продато дана 10. 12. 2003. године.
18. ГРАФОПРОМЕТ, 129 радника,
процењени капитал који се приватизује
(53,914%) износио је 44.156.000 динара или
659.588 евра. Почетна цена 10.598.000 динара,
купац Драган Топаловић (обвезнице); продато 16. 12. 2003. године.

19. ХЛАДЊАЧА, 79 радника, процењени
капитал који се приватизује (70%) износио
је 174.154.000 динара или 2.590.682 евра.
Почетна цена 41.797.000 динара, купац
Миленко Суруџић, власник фирме „Медитеран 92“ из Гуче са конзорцијумом „Топ ган“ и
„Ауто Чачак“ (Топаловић и Костић); продато
18. 12. 2003. године.
20. ХИДРОГРАДЊА ПРОМЕТ, 16 радника, процењени капитал који се приватизује (70%) износио је 1.434.000 динара или
21.324 евра, почетна цена 287.000 динара,
купац Миле Филиповић (трочлани породични конзорцијум), привредник из Чачка,
преузео дуг предузећа од 6.370.000 динара,
13 месеци нису примили плату; продато 26.
12. 2003. године.
21. СТАРИ ГРАД, 38 радника, процењени
капитал који се приватизује (705) износио је
89.672.000 динара или 1.260.329 евра. Почетна
цена 8.967.000, купац Александар Терзић из
Чачка, власник предузећа „Т комерц“; продато 15. 7. 2004. године.
22. ИНЖЕЊЕРИНГ (Хидроградња),
4 радника, процењени капитал који се приватизује (70%) износио је 2.127.000 динара
или 29.644 евра, почетна цена 425.000
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динара, купац Тихомир Радовановић из
Чачка; продато 27. 7. 2004. године.
23. СЕМЕПРОДУКТ, 61 радник, процењени
капитал који се приватизује (70%) износио је 91.266.000 динара или 1.242.657 евра,
почетна цена 21.904.000 динара, купац Зоран
Бојовић („Леонардо КД“ из Чачка), фирма тренутно дугује 20.534.000 динара; продато 5.
10. 2004. године.
24. ПАРТИЗАН ТЕКСТИЛ, 60 радника,
процењени капитал који се приватизује
(67,767%) износио је 53.162.000 динара
или 710.195 евра, почетна цена на аукцији
12.759.000 динара (170.446 евра), купац Љубомир Гојковић из Чачка, заступник „Горења“,
„Боша“ и „Сименса“; продато 10. 11. 2004.
године.
25. ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ, 78 радника, процењени капитал који се приватизује (68,11%) износио је 27.717.000 динара
или 368.647 евра, почетна цена на аукцији
5.543.000 динара, продато за 7.300.000, купац

Томислав Савић, директор предузећа, 23. 11.
2004. године.
26. ФОЧ, 58 радника, процењени капитал
који се приватизује (70%) износио је 21.047.000
динара (274.854 евра), почетна цена на аукцији 2.105.000 динара, купац Радоје Милановић из Крагујевца, ФОЧ дугује 16 милиона,
од тога 8 милиона радницима; продато 21.
12. 2004. године.
27. ПУТЕВИ, 266 радника, продати на
тендеру, купац фирма из Аустије „Штрабаг“
по цени од 4.075.000 евра (354.525.000 динара)
и уз обавезу да инвестира 2 милиона евра.
Најбоља понуда од четири потенцијална
купца, прва страна форма до сада која је
купила предузеће у Чачку, вредност сталне
имовине по проспекту 2.512.000 евра, укупан
капитал 2.177.000 евра (189.399.000 динара);
продато 9. 3. 2006. године.
28. БЕТОЊЕРКА, 127 радника, процењена
вредност капитала који се приватизује (70%)
износила је 52,48 милиона динара или 598.523
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евра, купац на аукцији Срђан Аџемовић из
Београда, почетна цена била је 10.497.000
динара, платио 186 милиона (2,13 милиона
евра); продато 22. 2. 2006. године.
29. ЖИТОПРОМЕТ, 117 радника, процењена вредност капитала (70%) износила
је 378.100.000 динара или 4.726.244 евра,
купац „Пантомаркет Сточар“ из Чачка (Панто
Вучуровић из Бијеле код Херцег Новог), по
почетној цени 75.620.000 динара; продато
на аукцији 16. 11. 2006. године.
30. АУТОПРЕВОЗ, 613 радника, процењена вредност капитала који се приватизује (70%) износила је 1.328.726.000 динара
или 16.899.530 евра, почетна цена 318.894.000
динара (3,938 милиона евра), купио, као једини
заинтересовани, „Кавим паблик интернешнел“ из Израела; продато 8. 3. 2007. године.
31. ИСХРАНА, 209 радника, процењена
вредност капитала који се приватизује
(45,563%) износила је 37.464.000 динара или
470.949 евра, почетна цена 7.493.000 динара,
продато на аукцији за 10.800.000, купац Зоран
Бојовић из Чачка; 29. 3. 2007. године.

32. ЈУГОПРЕВОЗ – УГОПРОМЕТ, 38 радника, процењена вредност капитала који се
приватизује (70%) износила је 71.229.000
динара или 875.278 евра, почетна цена била
17.095.000 динара, продато за 88.000.000,
купац фирма „Језеро“ из Жуња код Кнића,
други лицитант била фирма „Кавим“;
31. 5. 2007. године.
33. НИСКОГРАДЊА, 127 радника, процењена вредност капитала (70%) износила је 102.888.000 динара (1.239.902 евра),
почетна цена 22.983.000 динара, продато за
230.000.000 динара, купац Миленко Зимоњић
из Београда; 14. 6. 2007. године.
34. ЧАЧАНСКИ ГЛАС, 18 радника, процењена вредност (70%) износила је 2.499.000
динара или (30.118 евра), почетна цена на
аукцији 500.000 динара, продато за 17.100.000
динара (209.687 евра), купац Зорица Суботић;
14. 6. 2007. године.
35. ФАБРИКА ХАРТИЈЕ „БОЖО ТОМИЋ“,
495 радника, процењена вредност капитала (70%) износила је 378.804.000 динара
(4,6 милиона евра), почетна цена на аукцији
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90.913.000 динара, купац „Честијм“ из Софије;
продато 2. 7. 2007. године.
36. ШУМАДИЈАЛЕК, 65 радника, вредност је износила 274.084.650 динара или
3.582.810 евра (укупна актива на крају 2004.
године), купац на тендеру компанија „Алапис“ из Атине која производи ветеринарске
лекове, по цени од 2 милиона евра (160 милиона динара) уз обавезну инвестицију од 1,6
милиона евра; продато 10. 9. 2007. године.
37. ПРОСВЕТА, 39 радника, процењена
вредност капитала (66,795%) износила је
18.944.000 динара или 237.579 евра, почетна
цена 3.789.000 динара, 15 учесника на аукцији,
купац Милосав Мијаиловић из Чачка који живи
у Паризу, власник графичке фирме „Информа“
у Чачку и сувласник мотела „Јерина“ код Смедерева, по цени од 121.000.000 динара или
1.554.710 евра; продато 11. 10. 2007. године.
38. ПИК ЧАЧАК – СЛАП ГРУПА, 196
радника, продаје се 30,716% укупног капитала, процењена вредност тог дела била је

142.158.000 динара (1.782.847 евра), почетна
цена 28.432.000 динара, продато за 106.000.000
динара, купац Мирјана Пецикоза из Београда,
ћерка власника фабрике Славише Пурића;
16. 11. 2007. године.
39. ПРИРОДНО ЛЕЧИЛИШТЕ ГОРЊА
ТРЕПЧА – АТОМСКА БАЊА, 46 радника,
продаје се 70 % капитала процењеног на
452.243.000 динара или 5.749.671 евра,
почетна цена 126.375.000 динара, купац фирма
„Бонида“ из Владимираца, односно трочлани
конзорцијум; продато 5. 9. 2008. године.
40. ЧАЧАК ФИЛМ, 11 радника, продаје се 70% капитала који је процењен на
60.873.000 динара или 773.879 евра, почетна
цена 14.609.000 динара, купац Милун Тодоровић из Чачка; продато 19. 9. 2008. године.
41. ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК, 27
радника, продаје се 70% друштвеног капитала
процењеног на 59.879.000 динара или 769.211
евра, почетна цена 14.371.000 динара, продато
за 51.000.000 динара, купац „Пантомаркет
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Сточар Чачак“, власник Панто Вучуровић из
Бијеле; продато 26. 9. 2008. године.
42. ЦЕР, 44 радника, продаје се 70 %
друштвеног капитала који вреди 531.647.000
динара или 6.272.490 евра, почетна цена
85.063.000 динара, купац Слободан Василијевић, власник фирме „Словас“; продато
30. 1. 2009. године.
43. РАДИО ЧАЧАК, 14 радника, процењена
вредност капитала који се приватизује (70%)

износила је 25.467.000 динара или 273.312
евра, почетна цена на аукцији 6.112.000
динара, купац Милош Бојовић из Чачка; продато 11. 12. 2009. године.
44. ТВ ЧАЧАК, 41 радник, процењена
вредност 70% капитала износила је
25.137.000 динара или 269.766 евра, почетна
цена на аукцијској продаји 6.033.000 динара,
купац Милош Бојовић; продато 11. 12. 2009.
године.

Преглед продатих предузећа
из Лучана, Горњег Милановца и Ивањице
Од 2002. до 2008. године Агенција за приватизацију продала је 13 предузећа из Лучана,
12 из Горњег Милановца и 16 из Ивањице.
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1. СТАКЛОРЕКЛАМ, 42 радника, процењена вредност износила је 7.278.000 динара
или 118.161 евро, почетна цена 1.456.000
динара или 24.266 евра, купац конзорцијум
Радован Топаловић, Мирко Василић и Милија
Јанковић (сви Лучани) и Милан Недељковић
(Шабац) који се бави трговином стаклом;
продато 24. 1. 2003. године.
2. МБ ИНТЕРТРАНС, 40 радника, процењена вредност износила је 42.454.000
динара или 689.238 евра, почетна цена
8.491.000 динара или 141.500 евра, купац
„Топ Ган” (Драган Топаловић) из Чачка; продато 6. 2. 2003. године.
3. СОКО, 44 радника, процењени капитал (70%) износио је 26.844.000 динара или
405.160 евра, почетна цена 7.856.000 динара,
купац конзорцијум на челу са Миленком
Суруџићем; продато 6. 11. 2003. године.
4. ПВЦ ФОЛИЈЕ, МБ, 69 радника, 100
одсто капитала после реструктурисања
купио „Инго”, Београд, по почетној цени од
23.560.000 динара (евро=72); продато 24. 6.
2004. године.
5. ВЕШТАЧКА КОЖА, 29 радника, 100
одсто капитала после реструктурисања

купио Милан Обрадовић из Београда у име
двочланог конзорцијума по почетној цени
7.440.000 динара, прва продаја у јуну 2004.
по цени од 9.300.000 није имала купца; продато 27. 7. 2004. године.
6. ЦЕВИ И ПРИМЕНА, 120 радника, 100
одсто капитала после реструктурисања
купила фирма „Ковинопластика” из Словеније по почетној цени од 15.840.000 динара;
ово је трећа продаја (прва била по почетној
цени 52.800.000 у мају, друга 42.240.000 у
јуну); продато 23. 9. 2004. године.
7. ЛУЦЕЛ, 102 радника, купац фирма
„Целулоза етерс” из града Владимира у Русији
за 500.000 динара (7.500 евра), плаћено, никад
није прорадило; продато 30. 5. 2003. године.
8. ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ И ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ ПЛОЧЕ, 27 радника, продато из
четвртог покушаја, први 14. маја 2004. са
100 одсто имовине процењене на 49.550.000
динара није успео, као и два наредна, а четврти са почетном ценом од 9.910.000 динара,
продато за 18.600.000 динар, купац фирма
B.W.C. из Београда; 26. 11. 2004. године.
9. МЕТАЛНА АМБАЛАЖА, 60 радника,
почетна цена износила је 5.538.000 динара,
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купац фирма ИМПА из Шапца, почетна вредност на првој лицитацији била 27.690.000
динара, није било купаца; продато 26. 11.
2004. године.
10. ИКГ ГУЧА, 400 радника, процењена
вредност (70%) износила је 133.644.000
динара или 1.561.357 евро, почетна цена
била 27.329.000 динара, продато за 88.000.000
динара, купац „Фармаком” (Мирослав Богићевић) из Шапца; 31. 3. 2006. године.
11. ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА, 78 радника, продато на јавном надметању, купац
„Вети комерц”, Београд, у име конзорцијума,
раде за „Горење” у Ваљеву (Раде Матијевић
из Пожеге је један од представника конзорцијума), продато за 15,3 милиона динара
после реструктурисања 2004. године, за 100

одсто почетне вредности требало је платити
62,24 милиона динара, али се нико није јавио
све до овог пута (последње предузеће из МБ
„Хемија” које је приватизовано); продато 18.
4. 2007. године.
12. ГРАЂЕВИНАР, 8 радника, процењена
вредност капитала који се приватизује (70%)
износила је 4.458.000 динара или 54.694 евра,
почетна цена 713.000 динара, продато за
740.000 динара, купац Перо Чучковић (конзорцијум) из Београда; 11. 7. 2008. године.
13. ФАПРОМАЛ, 71 радник, процењена
вредност капитала (70%) износила је
53.835.000 динара (706.332 евра), почетна
цена 12.920.000 динара, купац Милијан Танасковић (конзорцијум); продато 21. 11. 2008.
године.

1. МИНОС, 60 радника, процењена вредност за 70% капитала износила је 15.298.000
динара или 250.343 евра, почетна цена
3.060.000 динара, купац конзорцијум на
чијем је челу Веселин Вељић; продато 27.
12. 2002. године.
2. РАПИД, 18 радника, процењена вредност износила је 8.080.000 динара, почетна
цена 1.616.000 динара, купац Ненад Миљановић; продато 11. 3. 2003. године.
3. УНИВЕРЗАЛ, 11 радника, процењена
вредност износила је 950.000 динара, почетна
цена 190.000 динара, купац Јасмина Рајевић;
продато 2. 4. 2003. године.
4. АУТОПРЕВОЗ, 263 радника, процењена
вредност износила је 90.901.000 динара,
почетна цена 18.771.000 динара, продато
за 70.000.000 динара, купац „Топ ган” Чачак
(Драган Топаловић); 11. 7. 2003. године.
5. ПИК ТАКОВО, 3.644 радника, од тога
210 са високом спремом, капитал који се нуди
на продају вредео је 893.975.000 динара (око
13 милиона евра), купац „Swisslion”, фирма
Родољуба Драшковића из Новог Сада, за
3 милиона евра и уз обавезу да уложи 30

милиона за пет година; продато на тендеру
Агенције 5. 2. 2004. године.
6. РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА РОЦ, 336
радника, процењена вредност (70%) износила је 357.074.000 динара или 4.886.215
евра, почетна цена 85.698.000 динара, купац
спољнотрговинско предузеће „Котанго” из
Београда. Директор те фирме Дарко Вукобратовић изјавио да РОЦ има дуг од 147 милиона
динара и да је то први рудник са подземном
експлоатацијом у Србији који је приватизован; продато 23. 9. 2004. године.
7. МК РУДНИК, у реструктурисању, 698
радника, продато 100 одсто друштвеног
капитала, што чини 68.89 одсто укупног
регистрованог капитала предузећа. Продајна
цена износи 400.000 евра, инвестициони
програм милион евра, а купац је безусловно
прихватио минималне обавезе из социјалног
програма и додатне елементе социјалног програма. Купци су конзорцијум „Ирва инвестиције” из Београда, ТП „Јабука” из Београда и
Михаило Микић, физичко лице из Београда
(евро=79 динара). Влада је раније исплатила
410 милиона динара у социјалном програму

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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ИКГ Гуча, детаљ из производње у ливници Моравици (Фото: Г. Оташевић)
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за 2.528 радника. „Рудник” је 1990. године
имао извоз од 38 милиона марака. Продато
18. 12. 2006. године.
8. ТАКОВСКЕ НОВИНЕ, 16 радника, процењена вредност капитала (70%) износи ла
је993.000 динара (12.177 евра), купац конзорцијум од деветоро запослених по почетној цени од 199.000 динара; продато 12. 7.
2007. године.
9. ТВ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 32 радника,
процењена вредност 70% капитала износила је 1.141.000 динара или 14.569 евра,
укупне обавезе 2.005.000 динара, почетна
цена 228.000 динара, купац Ирена Вуксановић из Београда; продато 14. 12. 2007.
године.
10. ПРВИ МАЈ, 3 радника, процењена
вредност 70% капитала износила је 19.000
динара или 242 евра, укупне обавезе 2.000
динара, почетна цена 4.000 динара, продато
за 116.000 динара, купац Владимир Јеремић
из Београда; 14. 12. 2007. године.
11. СУВОБОР, 11 радника, процењена вредност 70% капитала износила је 45.535.000
динара или 569.647 евра, почетна цена на

аукцији 7.826.000 динара, купац Мирољуб
Петковски из Београда; продато 13. 6. 2008.
године.
12. ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА, 36 радника, процењена вредност која се приватизује (70%) износила је 37.564.000 динара
или 493.050 евра, почетна цена на аукцији
6.010.000 динара, продато за 6.900.000 динара,
купац Немања Станишић из Београда (конзорцијум); 24. 10. 2008. године.
Поред тога, продато је неколико
друштава из Горњег Милановца, у посебним
пакетима. Компанија „Хелиос” из Словеније
купила је 2002. године 52,8 одсто капитала
„Звезде”, исте године нови власник „Острвице” на Руднику постала је компанија
„Алас интернешнел” из Аустрије. „Типопластику” је 2003. године преузела „Алко
група” са већинским пакетом капитала.
Трговинско предузеће „Пролетер” преузела
је 2003. године фабрика „Металац” преко
берзе, са 64,64 одсто каптала. ФАД је 1999.
преображен у акционарско друштво, а од
2015. прелази у власништво „Металца” и
сада послује под називом „Металац ФАД”.
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Ивањица, брана и електрана на Моравици (Фото: Г. Оташевић)

ИВАЊИЦА

1. ЖИТОПРОМЕТ, 66 радника, капитал
процењен на 29.292.000 динара или 438.611
евра (70%), почетна цена 5.858.000 динара,
продато за 41 милион, купац Саша Костић из
Ивањице, 12 година ради у Чикагу, бави се
транспортом; 4. 12. 2003. године.
2. ТОПЛОТА, 43 радника, капитал који
се приватизује износио је 370.000 динара,
почетна цена 74.000 динара, купац Владан
Вучићевић у име конзорцијума запослених;
продато 21. 12. 2003. године.
3. ЈАВОР (конфекција), погон Девићи, 50
радника, продат за 2.540.186 динара, купац
Мићо Радоњић, власник „Клуба моде” из
Краљева, почетна цена је и продајна; продато
10. 3. 2005. године.
4. ЈАВОР – Осоница, 50 радника, продат
за 2,3 милиона динара, то је била почетна
цена, купац „Електроводомонт” из Ивањице,
бави се изградњом монтажних кућа; 26. 4.
2005. године.
5. ИНЕКС МОРАВИЦА, 123 радника, капитал процењен на 321.546.000 динара или

3.925.125 евра (70%), почетна цена 77.171.000
динара, продато на другом надметању, купац
Радосав Лале Секулић; 30. 6. 2005. године.
6. ГРАДИТЕЉ, 318 радника, процењени
капитал (70%) износио је 275.951.000 динара
или 3.200.711 евра, почетна цена 66.228.000
динара, купац Василије Обрадовић; продато
27. 12. 2005. године.
7. ПРОЛЕТЕР, 298 радника, вредност
капитала (66,8%) процењена на 131,7 милиона динара или 1.504.039 евра, почетна цена
на аукцији 13.174.000 динара, купац фирма
„CalcificioBramSRL” из Италије; продато 22.
6. 2006. године.
8. ШПИК СЛОГА, 184 радника, 70%
капитала процењено на 109.441.000
динара или 1.316.343 евра, почетна цена
на аукцији 17.511.000 динара, купац Daniel
Thorsteinsson са Исланда, физичко лице. И
раније био заинтересован за производњу
већег броја кућа које би продао у Шпанији. Предузеће производи грађевинску
столарију и монтажне куће, минимум
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инвестиција износи 50.898.000 динара;
продато 14. 9. 2006. године.
9. ЈАВОР (конфекција), 950 радника,
после реструктурисања продато по почетној
цени од 250.000 евра (21,5 милиона динара),
уз инвестициони програм од 500.000 евра.
Купац је конзорцијум „Јавор” - Ивањица,
већински власник је „Универзал” из Београда
а остали власници су Арис Аристиду (Кипар),
„Trade Point“ (Немачка), „Неба“ (Љубљана) и
Драган Стаменковић из Америке; продато
30. 12. 2005. године.
10 - 12. ШПИК ИВЕРИЦА, МОРАВА,
НАПРЕДАК, „Иверица” - 237 радника, вредност капитала 870%) износила је 179.281.000
динара или 2.141.943 евра; „Морава” - 111
запослених, вредност 70% капитала износила је 24.906.000 динара или 297.568 евра;
„Напредак” - 131 радник, вредност капитала
(70%) износила је 144.789.000 динара или
1.729.860 евра, продато за 55.836.000 динара
за све три фирме, купац „FantoniSPSI.Z.I.R.”,
један од три највећа произвођача иверице.
Дугови три ШПИК-ове фирме износили су
600 милиона динара (евро=80), а купац је
планирао инвестиције од 30 милиона евра.
Има пет фабрика у Италији, једну у Аргентини, а 2001. купио „Лесонит” из Илирске

Бистрице. Био једини понуђач на аукцији;
продато 26. 10. 2006. године.
13. ЗЗ ЈАВОР – Кушићи, 32 радника,
70% капитала процењено на 118.807.000
динара или 1.510.578 евра, почетна цена
19.009.000 динара и продато за обвезнице
старе девизне штедње, у другом надметању,
купац Ђорђе Момировић из Београда; 28.
12. 2006. године.
14. ФРИЗЕР, 5 радника, процењена вредност 70% капитала износила је 81.000 динара
или 998 евра, депозит на аукцији 8.000 динара
или 100 евра, продато по почетној цени од
16.000 динара, минимум инвестиција 99.000
динара, купац конзорцијум радника (Иванка
Брадић); 18. 4. 2007. године.
15. МЕТАЛАЦ, 116 радника, проце
њена вредност 70% капитала износила
је 132.840.000 динара или 1.646.932 евра,
почетна цена на аукцији 13.284.000 динара
или 164.694 евра, купац „Булцвет” из Бугарске; продато 13. 9. 2007. године.
16. НОВИ ДАНИ, 121 радник, процењена
вредност 70 одсто капитала износила је
335.643.000 динара или 4.400.423 евра,
почетна цена 80.554.000 динара, купац „Меркури Интернационал” из Ивањице у другом
надметању; продато 10. 10. 2008. године.

Од децембра 2002. до краја 2009. године
Агенција за приватизацију продала је 85
предузећа са подручја Моравичког округа,
у којима је било запослено 13.693 радника.
Као непродата води се још само „Фабрика
резног алата“ у Чачку.

су предузећа вредна 140,50 милиона евра
продата за 48,4 милиона.
Већина приватизованих привредних
друштава постала је посед локалних предузетника, док су странци купили 16 од поменутих 85 фирми. Купци из Немачке, Аустрије,
Црне Горе, Израела, Бугарске, Грчке, Словеније, Русије, Италије, Исланда, Кипра и САД
платили су Србији 14,54 милиона евра за тих
16 друштава (фирми).
Најскупље продато предузеће је угоститељски колектив „Морава” из Чачка, за који су
купци дали 6 милиона евра. Следе чачанска

Финансијски преглед приватизације у Моравичком округу
и кретање радне снаге у Чачку

Вредност 70 одсто капитала свих 85 продатих предузећа била је процењена на 11,24
милијарди динара и држава је за њих на аукцијама и тендерима добила 3,87 милијарди,
или 34,43 одсто вредности. Уколико се рачуна
по средњем курсу од 80 динара за евро, онда

ПРИВАТИЗАЦИЈА У ЧАЧАНСКОМ КРАЈУ: ШТА СЕ ДОГОДИЛО РАДНИЧКОЈ ИМОВИНИ

предузећа „Путеви” (4,075) и „Аутопревоз”
(3,94), па ПИК „Таково” из Горњег Милановца (3 милиона евра). Најмање, свега
16.000 динара, плаћена је фирма „Фризер”
из Ивањице, чији је капитал био процењен
на 81.000 динара. По капиталу, најмање је
вредело предузеће „Први мај” из Горњег
Милановца са свега 19.000 динара, али је на
аукцији продато за 116.000 динара.
Највише такмичења на аукцијама било
је приликом продаје фризерске задруге „29.
новембар” из Чачка којој је цена скочила 264
пута (почетна 106.000 динара, продајна 28
милиона) и чачанске „Просвете” (почетна
3.798.000 динара, продајна 121 милион, или
32 пута више).
Коначан исход приватизације коју је
спровела Агенција у Моравичком округу
изгледа овако: Чачак - продата 44 предузећа
са 4.640 запослених, укупна процењена вредност 5.575.081.650, продато за 2.866.445.000
динара; Лучани - продато 13 предузећа са
1.090 радника, вредност 494.153.000, продато
за 206.241.000; Горњи Милановац - продато
12 предузећа са 5.128 запослених, вредност 3.339.650.000, продато за 387.433.000;
Ивањица - продато 16 предузећа са 2.835
радника, вредност 1.830.987.186, продато
за 410.197.186 динара.
Укупно је у Моравичком округу продато 85 предузећа са 13.693 радника; процењена вредност 11.239.871.836, а продато
за 3.870.316.186 динара (34,43 одсто). Процењена вредност у еврима била је 140,5, а
предузећа су продата за 48,4 милиона евра
(по средњем курсу=80).
Честе полемике у Скупштини града
Чачка око привредне снаге и броја запослених у појединим раздобљима новије историје, навеле су градску управу да затражи
званичне чињенице. Тако је Регионална
привредна комора из Краљева саопштила,
позивајући се на податке Републичког завода
за статистику, да је 1988. године на подручју
града Чачка (тада општине) било 38.768

запослених, док је 2010. године на истој
територији регистрован само 26.571 запослени радник.
За четврт века, дакле, овде је нестало
више од 12.000 радних места, а највећи пад
регистрован је у привреди града (са 33.379
на 14.591 радника). Није бољи ни податак
да је из године у годину опадао број запослених у привреди а растао у ванпривреди.
Тако је 1988. године Чачак, поред
33.379 радника у привредном, имао и
4.739 у ванпривредном и још 650 у индивидуалном сектору, како се тада називало приватно предузетништво. Године
1990. укупан број запослених био је 38.109
(32.350+4.762+977).
Током 1999. године број запослених
износио је 33.545 (25.358 у привреди, 4.845 у
ванпривреди и 3.341 у приватним радњама),
а 2000. године 31.006 (22.618+4.998+3.390).
Наведени су и подаци за три године
овог века: године 2005. Чачак је имао 30.477
запослених (19.506 у привреди, 4.890 у ванпривреди и 6.081 код предузетника), 2008.
било је 29.716 запослених (16.923+4.959+7.834)
а 2010, од укупно 26.571 стално запослених
Чачана, у привреди је радио 14.591, у ванпривреди 5.151, а код предузетника 6.929
мештанин.
Све те велике промене збивале су се
при приближно истом броју становника. По
попису из 1981. године Чачак је имао 110.676
становника, године 1991. било је 116.618,
године 2002. на овом подручју живело је
117.072, а 2012. 114.809 мештана.
Несавршена по себи, статистика може
да поднесе разне примедбе, али се не зна
да ли би то променило коначан резултат.
Чињеница је да данас има далеко више
непријављених радника него пре четврт
века, али је истина и то да су осамдесетих
многи Чачани радили у фабрикама других
општина, свакодневно путујући на посао
у Горњи Милановац, Лучане, Краљево или
Крагујевац.
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PRIVATIZATION IN THE REGION OF ČAČAK:
WHAT HAPPENED TO THE WORKERS` PROPERTY?

This paper contains a comprehensive review of privatization of socially owned companies in the Moravica District (Moravički okrug) under the auspices of the Privatization Agency of the Republic of Serbia. In the period from
the end of 2002 to December 2009 in this region the total of 85 companies from Čačak, Gornji Milanovac, Lučani and
Ivanjica were sold in auction sales in the Agency or by tenders, where 13.693 workers were employed. In addition, a
review of labour force movements in employment in the region of Čačak from 1988 to 2010 was given.
In Čačak, 44 companies with 4.640 employees were sold, total assessed value was 5.575.081.650 RSD, and it was
sold for 2.866.445.000 RSD. In Lučani, 13 companies with 1.090 employees were sold, assessed value 494.153.000
RSD, sold for 206.241.000 RSD. In Gornji Milanovac, 12 companies with 5.128 employees were sold, assessed value
3.339.650.000 RSD, sold for 387.433.000 RSD. In Ivanjica 16 companies with 2.835 employees were sold, assessed
value 1.830.987.186 RSD, sold for 410.197.186 RSD. In Moravica District the total of 85 companies with 13.693 employees were sold, assessed value 11.239.871.836 RSD, sold for 3.870.316.186 RSD (34.43 percent). Or it was assessed at
140.50 million Euros, but it was sold for 48.4 million Euros (as per middle exchange rate = 80 RSD).
Gvozden OTAŠEVIĆ

LA PRIVATISATION DANS LA RÉGION DE CACAK :
CE QUI S’EST PASSÉ À LA PROPRIÉTÉ OUVRIÈRE
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Cette étude comporte un sommaire complet sur la privatisation des entreprises sociales dans la circonscription de la Moravica, sous la protection de l’Agence nationale pour la privatisation. Lors de la période de fin 2002
à décembre 2009, sur ce territoire, aux enchères à l’Agence ou par l’intermédiaire de concours (appel d’offres) 25
sociétés professionnelles de Cacak, Gornji Milanovac, Lucani et Ivanjica furent vendues, dans lesquelles 13 693
ouvriers furent employés. Entre autre, un aperçu du flux de la force ouvrière dans le secteur de l’emploi fut donné
sur le territoire de Cacak entre les années 1988 et 2010.
À Cacak, 44 entreprises avec 4 640 employés furent vendues, d’une valeur totale estimée à 5 575 081 650
dinars, vendues pour 2 866 445 000 dinars. À Lucani furent vendues 13 entreprises avec 1 090 ouvriers, d’une
valeur de 494 153 000, vendues pour 206 241 000. À Gornji Milanovac, 12 entreprises furent vendues, avec 5 128
employés, d’une valeur de 3 339 650 000, vendues pour 387 433 000. À Ivanjica, 16 entreprises furent vendues
avec 2 835 ouvriers, d’une valeur de 1 830 987 186, vendues pour 410 197 186 dinars. Dans la circonscription de
la Moravica, 85 entreprises furent vendues en tout avec 13 693 ouvriers, d’une valeur estimée à 11 239 871 836,
vendues pour 3 870 316 186 dinars (34,43%). Plutôt estimées à 140, 50 et vendues pour 48,4 millions d’euros
(selon le cours moyen=80).
Gvozden OTASEVIC
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МУЗЕЈ У РАНКОВИЋЕВУ 1950-1955 : ИЗВОД ИЗ
МУЗЕЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (други део)

АПСТРАКТ: У нас�авку ра�а, изво�у из �окумен�ације Наро�но� музеја Краљево, биће речи о формирању свих музејских збирки (изузев ис�оријсих, о�исаних у �рвом �елу), музејске библио�еке, и�еји
формирања Музеја Рашке �ржаве, �рвим �еренским ис�раживањима и уме�ничким изложбама,
�а�ашњем о�носу локално� �руш�ва �рема Музеју и ње�овом о�олевању �ри�исцима сис�ема и
времена, као и о кул�урном наслеђу које он баш�ини у кон�инуи�е�у �реко 65 �о�ина.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: музеј, Ранковићево, музејска о�ељења и збирке, библио�ека, �ро�рами, �еренска
ис�раживања, �ромена имена

Нумизматичка збирка
Одмах по оснивању Музеја, у Нумизматичку збирку је пристигло доста експоната.
Прву групу су сачињавали експонати пореклом из Београда, Суботице, Смедеревске
Паланке, Новог Пазара и Пећи, односно новац
који је потицао ван територије коју је Музеј
покривао (Спасић С., 2014, 75). Ради се о грчком, римском, византијском, средњовековном и модерном новцу који је путем откупа
стигао у Музеј. Другу групу је сачињавао
новац, углавном случајни налази са територије коју је Музеј покривао и истраживао, Ранковићева и његове околине. Овај
новац, нађен на ужем градском подручју,
у Чибуковцу, Ратини, Врби, Сирчи, Ласцу,
Прогорелици, поклоњен је Музеју од мештана-налазача.1 Октобра 1950. године у Музеј
је стигао српски и југословенски метални
новац из периода 1868-1938, српске и југословенске новчанице из периода 1918-1947, а
[1] Народни музеј Краљево (у даљем тексту НМК), Инвентар средњевековне збирке (у даљем тексту: ИСЗ), 1950-1955.

откупљене су и новчанице из XIX и XX века
из Турске, Пољске Чехословачке, Румуније,
Холандије, НДХ, Мађарске, Албаније, Француске, Грчке (Други светски рат), СССР-а,
Немачке (1915-1945).2
У лето и јесен 1951. године у Музеј као
поклон улазе модерне бугарске и италијанске новачнице, као и аустроугарски новац
коришћен у окупираној Србији током Првог
светског рата. 3 У августу 1952. године у
Нумизматичку збирку стиже руски златни
и аустроугарски сребрни новац из XIX века.4
Следеће (1953) године Нумизматичка
збирка је била обогаћена набавком аустроугарских сребрних круна, српског и југословенског новца из периода 1879-1938. (углавном набављеног из Народне банке), новцем
из друге половине XIX и почетка XX века
[2] НМК, Инвентарна књига (у даљем тексту ИК) 1, Нумизматичка збирка (у даљем тексту НЗ)
[3] НМК, ИК 1, НЗ
[4] НМК, ИК 1, НЗ
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из Бугарске, САД, Турске, Русије, Италије. 5
Највећи откуп новца био је у новембру месецу,
када је откупљено око 70 комада сребрног и
бронзаног римског републиканског и царског, као и неколико примерака античког
грчког и млетачког сребрног новца. 6
Током целе 1954. године, а посебно у периоду септембар-децембар, дошло је до откупа
античког римског и византијског (XI-XIII век),
дубровачког сребрног (XVII век) и аустроугарског новца (XVI-XIX век), југословенских
поштанских марака XX века и аустроугарских
поштанских марака.7

Етнолошка збирка
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Набавка етнолошких предмета почела
је још пре званичног отварања Музеја 1948.
године. Посебно велики прилив материјала
у Збирку био је током 1952. године када је
набављено доста примерака сеоског намештаја, делова народне ношње, ћилима, народних музичких инструмената и накита.
Крајем октобра 1953. године у Музеј се
запошљава Панта Чолић, дипломирани географ и геолог, који као кустос Етнолошког
одељења од Јовића преузима старање о предметима Етнолошке збирке (Шибалић Т., 2014,
81). Тада на место секретара долази Ружица
Виторовић (Група аутора, 2014, 197). Маја и
октобра месеца 1953. године од манастира
Жича добијена су орнаментисана јаја са народним мотивима. 8
До краја 1954. године у Етнографску
збирку Музеја у Ранковићеву ушло је 159
предмета од дрвета, метала, тканине и коже одећа и обућа, народне ношње, посуђе, покућство, посуђе, алат, предмети за свакодневну
употребу, црквени инвентар, накит (највише
од сребра), музички инструменти.9 Добар део
[5] НМК, ИК 1, НЗ
[6] НМК, ИК 1, НЗ

[7] НМК, ИК 1, НЗ

[8] НМК, ИСЗ 1950-1955.
[9] НМК, ИСЗ 1950-1955.

тог материјала био је изложен на већ поменутој изложби Први и Дру�и ус�анак.
Интензитет набавке предмета из етнологије био је појачан у периоду јун-јул,
односно октобар-децембар 1954. године,
када је путем откупа Музеј набавио неколико
десетина одевних предмета, предмета у вези
са покућством (фењер, муштикла, чутура,
мангал), музичке инструменте, накит, сребрне крстове и сл. У јуну месецу, приликом
етнолошког истраживања Бресника, Музеј
је откупио делове мушке и женске српске и
турске народне ношње.10 Јула 1954. године из
Лешка су откупљени етнолошки предмети
попут турских букагија из XIX века, старих
гвоздених кључева и намештаја.11 У августу
екипа Народног музеја Ранковићево, приликом рекогносцирања терена у Годачици и
Јарчујку, откупљује делове народне ношње.
Из села Јарчујак је новембра 1954. године
откупљено доста предмета – стара ралица,
јелек, антерија.12 Откуп етнолошких предмета
био је интензиван и почетком 1955. године,
поготово откуп турске и домаће народне
ношње.13
У оквиру Етнолошког одељења прикупљено је доста података о нематеријалној баштини Краљева и околине: народне
умотворине, загонетке, пословице, изреке,
афоризми, шале, народне песме, легенде
из Подибра и Поморавља. Постоје записи о
народној ношњи, посебно оној из студеничког
краја, о народним лековима, као и о развоју
еснафа и многих заната попут каменорезачког, абаџијског, бојаџијског, кочијашког,
лимарског итд. Истраживани су стари Словени и њихова митологија, народна тумачења
природних појава, веровања (виле, вештице,
чаробњаци) и сатанизам у светлу науке.
[10] НМК, Етнографске белешке са терена 1953-1954 године
(у даљем тексту: ЕБ 1953-1954); НМК, Етнографски инвентар
1950-1959. (у даљем тексту: ЕИ 1950-1959).

[11] НМК, Деловодник Народног музеја 1953-1955 године (у
даљем тексту: ДНМ 1953-1955), бр. 451/54 и 452/54.
[12] НМК, ЕБ 1953-1954.

[13] НМК, ЕИ 1950-1959.
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Направљено је и доста фотографија српских
села и градова, од изузетног значаја за рад
Етнолошког, Археолошког и Историјског
одељења Музеја у Ранковићеву. О детаљним етнолошким истраживањима Јовића и
Чолића у првим годинама рада Музеја, између
осталог и теренским, сведочи и свеска Етнографског регистра у којој су по азбучном реду
забележена места предмет интересовања и
описана сама истраживања и информације
до којих су истраживачи на терену, из казивања мештана, књига и докумената, дошли.14

Природњачка збирка

У периоду август-септембар 1950. године
набављају се први експонати за будућу Природњачку збирку (између осталог десет примерака разних руда, препариран орао и зуб
мастодонта).15 У септембру 1952. године
откупљена је изузетно значајна минералошка
збирка са терена Жичког среза.16 Доласком
на место музејског кустоса Чолић је преузео бригу и о Природњачкој збирци. Крајем
новембра 1953. године од рудника Трепча
примио је десет кристала за Природњачку
збирку.17 Наредне године долази до интензивирања набавке предмета за Природњачку
збирку (препариране птице, кости постојећих
и изумрлих животиња, фосили, руде, стене
и минерали).18 У Пописнику руда, минерала
и стена, из раних 50-тих година прошлог
века, налази се податак да је у Музеј доспео
291 експонат, више од половине из околине
Краљева, из Трепче, Косовске Митровице,
Бора, Љубије, са Авале, из Београда, Крагујевца, Далмације, Македоније.19 Неки од
њих су нађени на терену, неки добијени као
[14] НМК, Етнографски регистар 1950-1950.
[15] НМК, ИСЗ 1950-1955.
[16] НМК, ИСЗ 1950-1955.

[17] НМК, Одељење за документацију, Централни стручни
архив (у даљем тексту: ОД, ЦСА), досије број 32: Збирка минерала и геологија; НМК, ИСЗ 1950-1955.

[18] НМК, ОД, ЦСА, досије број 163: Годишњи извештаји и
планови Народног музеја 1950-1994.
[19] НМК, ОД, ЦСА, досије број 32: Збирка минерала и геологија

поклон, углавном од мештана, док је један део
откупљен. Фебруара 1954. године откупљене
су руде од Рудника олова и цинка „Трепча“.20 У октобру 1954. године откупљен је
зуб мастодонта, нађен у селу Цветке.21 Месец
дана касније откупљени су фосили из Богутовца.22 У новембру и децембру 1954. године,
приликом одласка кустоса Панте Чолића
на терен у Трепчу и Косовску Митровицу,
откупљена је велика количина руда и минерала.23 У том периоду забележени су подаци
о геолошкој историји краљевачког региона,
копнима, језерима, морима, пећинама, вулканима у срезу Краљево и Србији уопште,
налазиштима угља, азбеста, злата и олова,
на основу којих је настала историјско-геолошка карта слива Ибра. Истовремено је од
Славољуба Маржика откупљена геолошка
карта Краљева и околине.24
Круну рада на прикупљању, чувању и
заштити предмета Природњачке збирке
представља природњачка поставка која ће
бити изложена у Народном музеју Краљево
почетком 1958. године (Романов О., 2015, 43).

Уметничка збирка

На Јовићев захтев октобра 1950. године
на место рестауратора примљен је Владислав Маржик, чувени краљевачки ликовни
уметник, који ће у Музеју радити до почетка
децембра 1951. године (Михаиловић М., 1987,
160). Сарадња Јовића и Маржика, која се продубљивала на обострано задовољство, била
је од непроцењиве важности за рад Музеја,
посебно за рад Уметничке збирке (Маржик С.,
2006, 112). Једно од првих дела које је доспело
у Музеј био је цртеж Прва з�ра�а Музеја, аутора
Владислава Маржика (Романов О., 2015, 47).25
[20] НМК, ДНМ 1953-1955, бр. 104/54.
[21] НМК, ИК 1, Археолошка збирка

[22] НМК, ДНМ 1953-1955, бр. 599/54.

[23] НМК, ДНМ 1953-1955, бр. 739/54, бр. 741/54, бр. 743/54;
НМК, ИСЗ 1950-1955.
[24] НМК, Историјски инвентар 1951-1960.
[25] НМК, ДНМ 1950-1953, бр. 17/50.
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Већ смо поменули да је он аутор већег броја
цртежа који реконструишу изглед Карановца
почетком XIX века и портрета значајних личности из прошлости Краљева насталих за
потребе изложбе Први и Дру�и ус�анак. Такође
је сликао и цртао дела са средњовековном
тематиком за потребе Музеја Рашке државе,
о чему ће бити речи у наставку. Забележено
је да су током 1951. године нека његова дела,
власништво Музеја, била изложена у Народној банци у Ранковићеву.26
И после пензионисања Маржик је често
сарађивао са Музејом који је и даље откупљивао његова дела. Тако је нпр. Музеј 1952.
године откупио Пор�ре� Сава�ија Божића,
Долина реке Рибнице, Жича �осле Прво� све�ско�
ра�а, �ре рес�аурације, 1953. године Мос� на
Ибру, Кућа у �вориш�у хо�ела Евро�а, графику
Немањина Рибница и макету манастира Жича,
1954. године слику Новембар на Моравцу, а
1955. Пре�ео из Рибнице.27 Маржик је за Музеј
радио и дела по поруџбини попут слике
Манас�ир Псача ко� Криве Паланке, а познато
је да је почетком 1952. године рестаурирао
један део предмета који су као поклон ушли
у музејске збирке.28
На Маржиково инсистирање Музеј је
откупио 20 цртежа Љубе Ивановића, насталих између 1921. и 1938. године (Маржик С.,
2006, 113; Новчић С., 2014, 91, 109). Један део
ових радова, набављених за збирку Сре�њи
век, Рашка �ржава, односи се на територију
Рашке и средњовековну државу Немањића
(Спасић С., 2015, 75). На њима је представљено
неколико средњовековних српских цркава
и манастира (Сопоћани, Студеница, Стара
Павлица, Вољача, Штип), мотиви из Сарајева,
Бања Луке, Улциња, Будве, Херцег Новог,
Призрена, Пећи, Охрида итд. У том периоду
у Музеј су почела да пристижу дела савремених југословенских уметника која је Музеју

доделио Савет за просвету, науку и културу
у Влади НР Србије.29 Већ у зачећу Уметничка
збирка је била обогаћена и делима савремених аутора, поготово из Краљева и околине.
Поред Маржика, као стручни сарадник
који је учествовао у формирању и попуњавању
Уметничке збирке, издваја се и Чеда Павловић,
педагог, сликар и професор ликовног образовања у краљевачкој Гимназији (Новчић С.,
2007, 7). Помагао је у осмишљавању музејског
простора и његових поставки (Романов О.,
2015, 79), а радио је и на рестаурацији слика
из Уметничке збирке (нпр. Набијање Срба на
колац Николе Т. Милојевића). Музеј ће током
50-тих година прошлог века откупити десетине његових слика,30 а у наставку текста
потврдиће се да је учествовао у свим значајнијим групним изложбама у Ранковићеву у
периоду 1952-1954. и да је често имао самосталне изложбе (Новчић С., 2007, 7).
Из Књиге инвентара Галерије слика
сазнаје се да је у периоду од 1. фебруара 1952.
до 8. децембра 1954. године у њу уведено
63 уметничка дела: икона, слика, графика,
цртежа, скултура, копија фесака, репродукција слика.31 Битно је напоменути да се
фебруара 1952. године Збирка уметничких
дела увећала захваљујући поклонима Савета
за просвету и културу НР Србије (Спасић С.,
2015, 68).32 У Музеј су се нашла дела Живана
Вулића, Милете Андрејевића, Зоре Петровић,
Шане Лукић, Бранка Станковића, Гордане
Зубер, Ивана Радовановића, Дарославе Вијоровић, Јована Кукића, Слободана Гавриловића,
Милоша Голубовића и других.33 Касније, 1960.
године, неке од поклоњених слика замењене
су другим делима из Модерне галерије града
Београда (Спасић С., 2015, 68).34

[27] НМК, ИК 1, Збирка Средњи век (у даљем тексту: ЗСВ);
НМК, ИК 1, ЗГЛУ; НМК, ИГС 1952-1959. године.

[32] НМК, ИК 1, ЗГЛУ; НМК, ИГС 1952-1959.

[26] Архива НМК 1950-1954.

[28] НМК, ДНМ 1950-1953, бр. 40/52.

[29] Архива НМК 1950-1954. година; НМК, ИК 1, Збирка Галерија ликовне уметности (у даљем тексту ЗГЛУ); НМК, Инвентар
галерије слика (у даљем тексту: ИГС)1952-1959.
[30] НМК, ИК 1, ЗГЛУ; НМК, ИГС 1952-1959.
[31] НМК, ИГС 1952-1959.

[33] Архива НМК 1950-1954; НМК, ИК 1, ЗСВ; НМК, ИК 1, ЗГЛУ.
[34] НМК, ОД, ЦСА, досије број 128: Збирка уметничких дела

МУЗЕЈ У РАНКОВИЋЕВУ 1950-1955 : ИЗВОД ИЗ МУЗЕЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (други део)

Музеј Рашке државе

У периоду између 1952. и 1954. године
Збирка уметничких дела обогаћена је и сликама Бранка Шотре, Драгутина Цигарчића,
Стојана Ћелића, Живка Стојисављевића,
Стевана Тодоровића, Уроша Предића, Мирка
Почуче, Драгослава Стојановића Сипа, Николе
Граовца, Стјепана Колесникова, Младена
Јосића, Ђорђа Папазовског, Анта Абрамовића,
сликама непознатих чешких романтичара,
скулптурама Ристе Стијовића, Александра
Зарина и Божидара Обрадовића, као и репродукцијама слика познатих светских сликара
(Иља Рјепин, За�орошци).35 Током 1952. породица Ердоглија из Краљева поклања репродукцију слике чешког сликара Франтишека
Цине Јелинека Наш официр и�ра се са �урском
�ецом у Маке�онији 1912. �о�ине.36 Набављено
је и доста икона од којих се издваја група од
18 средњовековних икона из области Новог
Пазара и Пећи, откупљених између октобра
и децембра 1954. године.37
У периоду 1952-1954. године Музеј у Ранковићеву организовао је 7 ликовних изложби.
Године 1952. отворене су изложбе Слике
че�ворице сликара (Чедомира Павловића,
Миодрага Јанића, Владислава Маржика и
Ђорђа Папазовског), Покре�на изложба УЛУС-а
(одржана од 11. до 17. децембра) и самостална
изложба слика Чедомира Павловића (Дражовић Ј., Новчић С., 2014, 141). Следеће године
приређена је изложба Слике �ројице сликара
(Чедомир Павловић, Владимир Маржик и
Јефта Ванчетовић). Током 1954. Народни
музеј Ранковићево приредио је изложбу Слике
Че�омира Павловића и Вла�ислава Маржика,
изложбу Слике Боже Илића и Слобо�ана Со�ирова и изложбу Слике и скул��уре че�ворице
бео�ра�ских уме�ника Стојана Ћелића, Александра Зарина, Драгослава Стојановића Сипа
и Драгутина Цигарчића (одржане у периоду
31. 1. - 8. 2. 1954. године у Наро�ној библио�еци
у Ранковићеву).

Идеја да се у Краљеву створи Музеј Рашке
државе датира још пре отварања Музеја.
Јовић се, у време док је радио као професор у
Грађанској школи у Краљеву и краљевачкој
Гимназији и бавио драматургијом, књижевном критиком, беседништвом и проналаском
учила, често освртао на славну прошлост,
средњи век, Косовски бој, устанке против
Турака, балканске и оба светска рата (Романов О., 2015, 21-25). Посебно се интересовао
за средњи век, сматрајући да би Ранковићево
због близине најзначајнијих средњовековних
српских манастира (Жича, Студеница, Градац,
Сопоћани, Ђурђеви Ступови), али и близине
Новог Пазара, Рашке и Старог Раса, требало
да буде центар проучавања средњовековне
српске државности.
Новембра 1950. године Музеј у Ранковићеву је од предузећа Пу�ник откупио репродукције 20 слика фресака манастира Студеница и клисуре Ибра, Рашке. 38 Сарадња се
наставила и идућих година када је Пу�ник за
Музеј у Ранковићеву копирао и увеличавао
још фотографија културних споменика, слике
из Првог српског устанка и када је Музеј 1954.
године од ово� �ре�узећа купио туристичке
водиче и једну стару турску карту.39
На Јовићеву сугестију, Маржик је
1950/1951. године урадио цртеже најпознатијих српских манастира (Манас�ир Милешева, Манас�ир С�у�еница, Манас�ир Грачаница, Манас�ир Гра�ац, Манас�ир Со�оћани)
и два рада у туш-техници под називом Без
назива (црква) (Романов О., 2015, 47-48).40 Он
је, на наговор професора Јовића, (Романов
О., 2015, 48) израдио и династичка стабла
српских владарских породица Немањића
(пет историјских карата), Властимировића
(две историјске карте), Јадранско-зетске

[36] НМК, ИК 1, Збирка XX век; НМК, ИК 1, ЗГЛУ

[40] НМК, ИК 1, ЗСВ; НМК, ОД, ЦСА, досије број 110: Досије
уметника: Владислав Маржик; НМК, ОД, ЦСА, досије број 128:
Збирка уметничких дела

[35] Архива НМК 1950-1954; НМК, ИК 1, ЗГЛУ; НМК, ИГС
1952-1959.
[37] НМК, ИК 1, ЗГЛУ; НМК, ИГС 1952-1959.

[38] Архива НМК 1950-1954.

[39] НМК, ДНМ 1953-1955, бр. 357/54.
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династије, Лозе Хребељановића - Лазаревића,
Лозе Петровића - Његоша, грбове Душанових
земаља 1334-1355, историју српске азбуке,
копије најважнијих рукописа са минијатурама (Венчани у�овор између Краља Вла�ислава и Конс�анце Морозини, О�ис Косовске
би�ке 1389. и Убис�во Сул�ана Мура�а (оба
по историчарима Нешрију и Сеадедину), Заборављене књи�е Бо�умилске јереси на Немањином
Сабору – XII век).41
У циљу набавке експоната за новоформиране музејске збирке Милорад С. Јовић је
водио преписке са нашим познатим уметницима и сарадницима Музеја (Спасић С., 2015,
67).42 Марта 1951. у Музеј стижу слике цркве
Св. Јован Канео и Манас�ир Лесново, дела Драгана Ћирковића. Ванђел Бадуљи слика Манас�ир Трескавец, Ен�еријер цркве манас�ира
Ма�еича (1954), Манас�ир Марково� бра�а
Ан�рејаша која је 1952. стигла у Музеј.43 Исте
године откупљен је акварел Крунисање С�ефана Првовенчано� у Жичи (1851), дело немачког сликара У. Хефлиха.44
Пошто се, захваљујући поклону Саве�а
за кул�уру и �росве�у НРС, у музејској Збирци
уметничких дела нашла и слика Св. Саве
Живана Вулића,45 управа Музеја је јула 1952.
године позвала Вулића у Ранковићево да наслика карактеристичне мотиве града и околине (Спасић С., 2015, 73).46 Лета 1952. настале
су следеће Вулићеве слике 8уља на платну):
Уну�рашњос� (ен�еријер) манас�ира Жиче,
По�ле� на Жичу, Улаз у Жичу, Жича – �анорама.
Почетком 1951. године у Музеј почињу
да пристижу и копије фресака из Уметничког
музеја Београд. У Допису од 18. јануара 1951.
[41] Династичка стабла српских владарских породица, грбови
Душанових земаља 1334-1355, историја српске азбуке и копије
најважнијих рукописа са минијатурама чувају се у планотечком
ормару Одељења за документацију Народног музеја Краљево.
[42] Архива НМК 1950-1954.

[43] Сарадња са Бадуљием на тему српског средњег века
настављена је и касније. Тако, нпр., 1957. године у Музеј стиже
његова слика Марков манастир (НМК, ИК 1, ЗСВ).
[44] НМК, ИК 1, ЗСВ

[45] НМК, ИК 1, ЗГЛУ

[46] Архива НМК 1950-1954.

године секретар Уметничког музеја Београд
Вера Ненадовић пише:
„Достављају се Вашем музеју на поклон
две копије фресака рађене масном бојом на
платну, умањених размера, и то: портрете
цара Душана и царице Јелене из Леснова, и
портрете цара Уроша и краља Вукашина из
Псаче...“47
Те године је Александар Томашевић за
потребе Музеја у Ранковићеву на платну
урадио копије фресака Рођење и Ваве�ење
Пресве�е Бо�оро�ице из Краљеве цркве у Студеници, а годину дана касније и копију фреске Св. Пророк Илија из манастира Морача.
Децембра 1951. године Уме�нички музеј у
Београду поклања Музеју у Ранковићеву и
копије три фреске у малтеру: Св. Симеона из
Нерезија и Све�о� Пе�ра и још једну заведену
као Св. О�ац (обе из Сопоћана).48
За израду копија фресака Милорад С.
Јовић 1951. године ангажује и Јарослава Кратину (Спасић С., 2015, 73). Он ће у наредне
две године урадити осам копија фресака на
платну из манастира Дечани, копију фреске
на платну Краљ Милу�ин, краљ Дра�у�ин и
краљица Ка�арина из манастира у Ариљу,
као и сцену Велбушка би�ка са иконе из Дечана. 49 Крајем 1951. године успостављена је
сарадња са историчарем уметности, копистом, Загорком Јанц, тада асистентом Музеја
примењене уметности Београд. Она је током
1952. и 1953. године за Музеј у Ранковићеву
копирала Повељу Вука Бранковића, Повељу
С�ефана Дечанско�, Барањски руко�ис Душаново� законика, Бесе�е св. Исака Сирина (XIV
век) и Босанско јеванђеље које је изгорело
у Народној библиотеци 1941. године (Спасић С., 2015, 68), 50 као и стране из више од
20 јеванђеља (Мирослављево јеванђеље,
Јеванђеље из манас�ира Ле�авина из XIII
[47] Архива НМК 1950-1954.

[48] Архива НМК 1950-1954.
[49] НМК, ИК 1, ЗСВ

[50] НМК, ИК 1, ЗСВ;НМК, ОД, ЦСА, досије број 129: Колекција
копије фресака
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века, Јеванђеље манас�ира Хилан�ар из XIV
века, Пећко јеванђеље из XVI века, Овчарско-кабларско јеванђеље из XVI века...), али и
стране из Лесновско� �сал�ира из XVI века и
Душаново� законика – �ризренски руко�ис, два
минеја из XIV века, Служабник из XVII века,
Крмчију Св. Саве из манастира Савина из XVI
века, Син�а�му Ма�ије Влас�ара, Зо�ијак из
рукописа Козме Индикоплова из XIII века,
Шес�о�невник Бу�арина Јована из XIII века
и Зборник из Народне библиотеке Београд
из XIV века.51 Периша Милић је за Музеј 1952.
године израдио копије слика венецијанских
мајстора XIII века: портрет краљице Констанце Морозини и портрет краљице Ане
Првовенчане и краља Владислава.52
Заједно са Мишом Јовановићем Крста
Авакумовић ће током 1952. године урадити
одливе студеничке пластике из XII века,
две људске и четири животињске главе са
конзола, главу сфинге нађене у дворишту
манастира (XIV век), стуб вестибила, орнаментику са конзола и западног портала и
ликове апостола са портала. У наредне три
године Авакумовић ће за Музеј самостално
израдити копије студеничке пластике, главу
цара Душана, две људске и две животињске
главе са студеничких конзола, главу-капител стуба и украсне стубове студеничког
портала цркве Св. Богородице из XIII века.53
Мишо Јовановић је током 1952/1953. године
израдио копије фресака на платну Рођење
Пресве�е Бо�оро�ице и Ваве�ење из цркве
краља Милутина у Студеници, Рождество
из Студенице (црква Св. Јоакима и Ане) и Св.
ра�ник из Сопоћана, а Света Мандић копију
фреске краља Милутина из Студенице.54
У оквиру пројекта Музеј Рашке �ржаве
у лето 1951. године Бранко Микинчић је
израдио две макете средњовековних кућа,
Александар Петровић макету Маглича, а
[51] НМК, ИК 1, ЗСВ

[52] НМК, ИК 1, ЗСВ

[53] НМК, ИК 1, ЗСВ

[54] НМК, ИК 1, ЗСВ

Милан Духаћ копије у гипсу По��ис краља
Вукашина из Прилепа, макету цркве Св. Петра
и Павла из Новог Пазара и звекир из Марковог града у Прилепу. Духаћ ће 1952. године
за Музеј израдити одливке печата са повеље
Вука Бранковића и куршумлијску кадионицу.55 Исте године је откупљена Ма�а косовске би�ке, дело Александра и Милорада С.
Јовића из 1939, а годину дана касније и мапа
Држава кнеза Лазара и �инас�ије Балшић.56
Новембра 1953. године од Ср�ске књижевне
за�ру�е набављене су репродукције слика
Старо Нагоричане, Каленић и Псача, као и
копије средњовековних графика и фотографије ентеријера и екстеријера цркава из
средњовековног периода.57
Ангажовањем наведених уметника у
изради копија дела српске средњовековне
уметности, потврдила се Јовићева тенденција
отварања Музеја Рашке државе. У настојању
отварања Музеја Рашке државе и Галерије
слика ангажовани су и спољни сарадници
попут Николе Јончића, који су поред помоћи у
сакупљању експоната, играли значајну улогу
као музејски лобисти у тадашњој власти.58
Међутим, у самом почетку оба пројекта су
наишла на непремостиве тешкоће, а то је
недостатак и непостојање простора у граду
где би се изложиле копије средњовековне
српске уметности и слике. Проблем недостатка простора поново ће бити актуелан
1954. године, о чему ће бити речи у наставку.
Тадашња власт је идеју да Музеј у Ранковићеву постане Музеј Рашке државе одбила
(Романов О., 2015, 48), а предмети из збирке
Сре�њи век, Рашка �ржава, коју је Јовић формирао 1950. године, касније су реинвентарисани у Историјску, Археолошку и Збирку
уметничких дела.
[55] НМК, ИК 1, Археолошка збирка; НМК, ИСЗ 1950-1955.
[56] НМК, ИК 1, ЗСВ

[57] НМК, Инвентар музејске библиотеке1950-1954.

[58] Преписке између Милорада С. Јовића и Николе Јончића
(Архива НМК 1950-1954 године; Архива НМК 1955-1959. године;
НМК, ОД, ЦСА, досије број 151: НМК).
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С обзиром да у Музеју није радио археолог,
о археолошком материјалу старао се директор Јовић коме је помагао и кустос Чолић.
Марта 1952. године у Музеј званично доспевају први археолошки налази (три праисторијска камена предмета из Пекчанице: игла,
нож-копље и чекић).59 Годину дана касније
за Археолошку збирку је набављен значајан
налаз поклопца римске рударске пећи из Плане.60 Током 1954. године у Археолошку збирку
стиже доста предмета од којих се издвајају
мермерна плоча Мост цара Трајана, откупљена
од продавца на краљевачкој пијаци, и буздован из Гокчанице. 61 Те године направљене
су и фотографије оближњих археолошких
локалитета.
И поред недостатка стручних кадрова и
недовољне стручности запослених у Музеју,
њихов ентузијазам и жеља за усавршавањем
испољили су се приликом теренских истраживања из области палеонтологије, минералогије, археологије и етнологије. Нека истраживања Музеј је спроводио сам, а на некима
је учествовао као институција-сарадник.
Највећи број теренских истраживања на
којима је Музеј учествовао била су из области археологије. У августу 1952. године на
позив Музеја области крагујевачке, Музеј у
Ранковићеву учествује у археолошким ископавањима пећине у Градцу. У септембру 1952.
године је после рекогносцирања студеничког
краја, уследило археолошко ископавање на
граду Рајановац у Рибници код Краљева, на
коме је учествовао и Градски музеј Ранковићево. Археолошка ископавања на Рајановцу
у Рибници код Краљева организовао је Археолошки институт НР Србије под вођством
археолога Драгана Јовановића. Институт је
организовао ископавања у Ранковићеву и јула
1953. године. У периоду мај-јул 1953. године
[59] НМК, ИК 1, Археолошка збирка
[60] НМК, ИК 1, Археолошка збирка

[61] НМК, ИК 1, ЗСВ; НМК, Историјски инвентар 1951-1960; НМК,
Инвентар Историјске музејске збирке НОБ-а и друго 1951-1955.

Музеј је на позив крагујевачког музеја саучествовао у археолошким ископавањима у
околини Крагујевца, а у периоду август-септембар вршио је геолошко рекогносцирање
терена Жичког среза.62
Октобра 1953. године дошло је до спора
између Народног музеја Ранковићево и Народног музеја Крагујевац који је бесправно вршио
ископавања римске некрополе у Баљевцу
која се налазила (као и данас) на територији
под јурисдикцијом Народног музеја Ранковићево. Музеј у Ранковићеву је теретио крагујевачки Музеј да је без дозволе упао на
његову територију, вршио ископавања, да
је супротно прописима (без знања и присуства специјалне комисије) отварао гробове
и да је таквим радом и мешањем у рад на
територији где нема надлежност дао повода
да и други непозвани упадају на туђу територију и уништавају „драгоцене документе
прошлости“. Такође му је замерено што је
занемарио све облике сарадње, договора,
обавештења пре ископавања и евентуалних
хитних заштитних конзерваторских интервенција на предметима, као и да је контакт
са Музејом у Ранковићеву остварен тек после
завршетка ископавања и одношења предмета
у Крагујевац. 63 Девастацијом локалитета у
Баљевцу била је онемогућена свака врста
истраживања, од историјског и археолошког,
до антрополошког. Музејски одбор Народног
музеја у Ранковићеву је од Музеја у Крагујевцу
тражио да материјал са Баљевца хитно врати
како не би дошло до тужбе.64 И поред свега
није дошло до повољног решења спора за
Музеј у Ранковићеву, тако да се материјал
ископан на римској некрополи у Баљевцу и
данас налази у Музеју у Крагујевцу.
У зиму 1953/1954. године кустоси Јовић
и Чолић су рекогносцирали терен у краљевачким селима Брезна, Заклопача, Шумарице, Врба, Заблаће, Раваница, Гокчаница и
[62] НМК, Педесете године, Документација проф. Милорада С.
Јовића која се односи на археологију (у даљем тексту само: МСЈА).
[63] НМК, МСЈА; Архива НМК 1950-1954.

[64] НМК, МСЈА; Архива НМК 1950-1954.
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Бресник.65 Теренска истраживања су у току
1954. године још више интензивирана. Јануара
месеца извршено је рекогносцирање Јежевице,
Врбе и Заклопаче. Археолошко рекогносцирање Камиџоре извршено је јануара и маја
месеца исте године. 66 Етнолошко одељење
је у јуну 1954. године рекогносцирало Бресник, а у јулу Лешак.67 Приликом археолошког
рекогносцирања рудника Бело Брдо у Музеј
је донет део рударских алатки, ходника и
оквира рудника из римске епохе реконструкије истог. Месец дана касније екипа Народног музеја Ранковићево рекогносцира терен
у Годачици и Јарчујку.68
У сарадњи са Археолошким институтом
НР Србије у септембру 1954. године вршена
су археолошка ископавања у Сирчи и Опланићима, где су истражени локалитети Грчко
насеље и Грчко гробље. На Грчком гробљу су
откривени надгробни споменици са каменим
плочама, како је директор Јовић тврдио, са
дубоким рељефима, без крста, из прехришћанске ере.69 У септембру месецу рекогносциран
је Јарчујак, а истог и наредног месеца вршено
је геолошко и археолошко рекогносцирање
Богутовачке Бање, где је највише истраживано налазиште фосила сисара у околини
Богутовачке реке.70
У склопу археолошких, етнолошких и
историјских теренских истраживања Милорад С. Јовић је сачинио рукописе и белешке
о археолошким локалитетима на подручју
среза Ранковићево, развоју рударства у околини Краљева, винчанском неолиту, палеобалканским народима (Илири, Трачани),
Келтима, римским легијама на тлу Краљева,
Јаноку, остави млетачког новца из Студенице,
граду Мусића, као и хидроурбанизму на
терену Краљева од најстаријих до модерних
времена (Романов О., 2015, 45-46). Детаљно
[65] НМК, ЕБ 1953-1954.

[66] НМК, ЕБ 1953-1954.
[67] НМК, ЕБ 1953-1954.

[68] НМК, ЕБ 1953-1954.

[69] Милорад С. Јовић, „Новости из нашег Музеја”, Ибарске
новос�и, 24. 9. 1954.
[70] НМК, МСЈА

су истраживани културно-историјски споменици Ранковићева и околине: манастири
Рашке државе, споменици у срезу Ранковићева, стара гробља, спомен-плоче и наjважнија историјска места Краљева и околине.
Сачувани су рукописи о историји Жиче, црквеним великодостојницима Жичке епархије
и крунисањима у Жичи (Романов О., 2015, 41).
Истраживана је Студеница, посебно њена
књижевна школа и култура.
Милорад С. Јовић је сакупљао грађу и за
уређење Музеја у Жичи и Ис�оријско� музеја
косовске е�охе, идеје која се, као и Музеј сре�њовековне Рашке �ржаве, није остварила, што
због недостатка новца, што због тадашње
државне политике, која се у домену културе и науке више бавила јачањем тековина
социјалистичке револуције него неговањем
традиције и чувањем културног наслеђа. У
једном допису послатом Музеју у Краљеву
1958. године, Секретаријат за просвету и
културу града Краљева као главни разлог
за одбијање предлога о формирању музејске
поставке у припрати манастира Жича наводи
неиспуњавање принципа уређења заштићеног непокретног објекта који има карактеристике споменика културе. Између осталог,
наводи се и да црквени инвентар манастира
Жича не садржи ниједан покретни уметничко-историјски предмет који би био изложен
као музејски експонат.71

Музејска библиотека

Од момента формирања музејске библиотеке Милорад С. Јовић је преузео обавезе
библиотекара, а број набављених књига је
константно растао (Савић М., 2014, 193).
Реч је издањима Српске академије наука,
Матице Српске, Просвете, Научне књиге,
Српске књижевне задруге, Југословенске
књиге, Етнографског музеја и Српског
музејског друштва.
У првој години постојања Музеја, између
осталог, у музејској библиотеци се налазило
[71] Архива НМК 1955-1959.
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7 нумизматичких албума (4 откупљено од
сликара Владислава Маржика), 3 албума
средњовековних манастира и књига О�ис
ју�ославенских новаца Шиме Љубића. Следеће 1951. године у музејски библиотечки
фонд уврштено је више од 200 књига и периодике. Тада су набављене књиге из историје
уметности, каталози уметника, уметничких
слика и графика, књиге из историје уметности средњег века (дела Светозара Радојчића,
Ђурђа Бошковића, Александра Дерока), историје позоришне уметности, историје књижевности и језика, есејистике, белетристике
(романи и збирке песама домаћих и страних
аутора), етнологије, конзервације... Стигли су
и часописи Рашка, С�оменик, Музеј, Ју�ославија,
С�аринар, Ље�о�ис Ју�ославенске ака�емије
знанос�и и умје�нос�и, Гласник земаљско�
музеја Босне и Хер�е�овине и Умје�нос�. Куриозитет представља набавка дела забрањеног
и прогоњеног председника Југословенске
владе у избеглиштву, правника и професора
Слободана Јовановића, под називом Вла�а
Алексан�ра Обреновића и Поли�ичке и �равне
рас�раве.72 Децембра 1951. године ГНО Ранковићево Музеју поклања Делово�ни �ро�окол
Карађорђа Пе�ровића.73
У марту 1952. године у Музеј су из Српске
академије наука стигла 94 наслова стручне
литературе из области етнологије, историје и
историје уметности.74 Посредством Америчке
библиотеке у Београду Амбасада Сједињених Америчких Држава у Београду је Музеју
у Ранковићеву априла 1952. године поклонила књигу Painting In America Џона Вокера.75
У библиотечком фону су се нашли научни
радови и монографије из области археологије
(Праис�оријска Винча Милоја Васића), нумизматике, историје уметности (антика, средњи
век - монографије српских средњовековних
манастира, византијска уметност, ренесанса,
[72] НМК, Инвентар музејске библиотеке1950-1954. године
(даљем тексту само: ИМБ)
[73] НМК, ИМБ 1950-1954.
[74] НМК, ИМБ 1950-1954.

[75] Архива НМК 1950-1954.

барок, савремена уметност - монографије
импресиониста и постимпресиониста, француског сликарства и скулптуре, примењене
уметности, Аполо -општа историја ликовне
уметности), историје (Ис�орија с�аро� Рима
Николаја Машкина, Јиричекова Ис�орија Срба,
књиге о Косовском боју, ратовима у којима је
учествовала Србија у XIX веку, Првом светском рату, НОБ-у). Набављено је и неколико
бројева часописа Музејски весник.76
Музејска библиотека је током 1953.
године увећана за преко 400 издања. Народни
музеј из Београда и Америчка библиотека
у Београду поново су поклонили неколико
издања. Набављена је веома разноврсна литература - историја српског народа (устанци
против Турака, Срби у балканским и светским ратовима), светска историја, историја
антике, средњег века, јужних Словена, историја српске и светске књижевности од антике
до данас, историја језика, есејистика, књижевна критика, историја позоришне уметности, српска уметност XVIII века, историја
Српске православне цркве, живопис, историја
архитектуре (Рим, стари исток), епиграфика,
нумизматика. Набављени су туристички
водичи, као и монографије средњовековних српских манастира. Ту су и монографије
уметника италијанске ренесансе, холандског
сликарства, импресиониста и постимпресиониста, савременог југословенског и светског
сликарства XX века. Вредно је напоменути да
су тада купљена дела Уме�нос� и уме�ници
Милана Кашанина и Боја и склад Ванђела
Бадуљиа. Поново су набављени часописи
Ју�ославија, загребачка Умје�нос�, Рашка и
САН-ов С�оменик.77
Откупљена су стара и ретка издања
дела српских књижевника XIX века, Гласник
Друш�ва ср�ске славеснос�и из 1857. године,
Цвја�ник ср�ске словеснос�и од Јована Суботића, Дес�о� Ђурађ Бранковић Чедомиља Мијатовића, затим дела Доситеја Обрадовића у
издању Ср�ске књижевне за�ру�е (Езо�ове басне,
[76] НМК, ИМБ 1950-1954.

[77] НМК, ИМБ 1950-1954.
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Мезимац, Првенац, Е�ика, Живо� и �рикљученија, Бој на Косову или Милан То�лица и Зораи�а), Петра Петровића Његоша, Јована Стерије
Поповића (издање Ср�ске књижевне за�ру�е).
У овој групи набављених књига издвајамо
и Прави�ељс�вујушчи совје� сербски Вука
Караџића, Ис�орија ср�ско� наро�а Димитрија
Давидовића, Земљо�исание Јоакима Вујића,
Живо� и �ела Карађорђа и ње�ових војво�а и
јунака Константина Н. Ненадовића и Велимир
и Босиљка Милована Видаковића.78
У том периоду доста књига је поклоњено
од стране локалних свештеника. Тако је прота
Саватије Божић, измећу осталог, поклонио
С�оменицу војво�е С�е�е С�е�ановића, прота
Милисав Протић књиге о модерном српском
сликарству, француском сликарству XIX века,
али и књиге Јована Дерока.79 Приликом етнолошких истраживања Јежевице јануара 1954.
године од свештеника Милисава Протића
откупљене су старе црквене књиге (Ли�ур�ија
из 1536. године, московски Србљак и Гласник
Ср�ско� учено� �руш�ва), као и историјске и
етнолошке књиге. 80 Прота Светислав Јовић
и његов син и директор Музеја Милорад
поклонили су Музеју 29 књига о законодавству XIX века. 81
Крајем 1954. године библиотечки фонд
је бројао 1038 књига и преко 250 часописа,
новина, свезака из области историје, археологије и нумизматике. Само се током 1954.
године у библиотечки фонд слило преко
280 издања. Набављене су старе књиге међу
којима су најзначајнија четири псалтира из
XIX века и Ср�ске наро�не новине (1843). 82
Купљене су књиге из области археологије
попут Formae orbis antiqui: Illyricum et Thracia
Хајнриха Киперта, етнологије (народни обичаји), савремене уметности, историје (устанци
против Турака, балкански ратови, Први светски рат, историја Србије XVIII и XIX век),
[78] НМК, ИМБ 1950-1954.
[79] НМК, ЕБ 1953-1954.

[80] НМК, ИМБ 1950-1954.
[81] НМК, ИМБ 1950-1954.

[82] НМК, ИМБ 1950-1954.

историје књижевности (средњовековна књижевност, народна књижевност), монографије наших градова... 83 Тада су набављене и
Пре�иска Илије Гарашанина, Гласник Е�но�рафско� инс�и�у�а, текући бројеви часописа
Музеји, Весник (Друштво музејских конзерватора Србије), Умје�нос�, Ју�ославија, Нумизма�ичар.84 У то време и наредне (1955) године
од Енглеске и Америчке читаонице из Београда набављени су и историјски, етнолошки
и географски часописи. 85

Закључак

Током првих година постојања Музеј у
Ранковићеву (данас Краљеву) непрестано је
напредовао, превазишавши оквире времена
и простора у којима је егзистирао. Ригидна
социјалистичка власт и мала локална средина
у којој се развијао нису били сметња за његов
развој и напредак. И поред настојања Партије
да музеје у што већој мери употреби за глорификацију периода НОБ-а, у Ранковићеву
су ствари биле другачије. Период Другог
светско рата био је достојно представљен,
пун набоја народноослободилачке борбе,
херојства нашег народа и жртве у борби против окупатора и њихових сарадника, али ни
остали историјски периоди нису били запостављени. Огроман део новонабављених експоната припадао је периоду устанака против
Турака, балканских и Првог светског рата.
Пројекат Музеја Рашке државе, осмишљен
и протежиран од Јовића, имао је подршку и
код најближих сарадника Музеја, а неретко
и људи из политике (попут Јончића). Они су
сматрали да српски средњи век представља
део слагалице без којег је приказ српске историје непотпун. Фотографије, слике, цртежи,
модели цркава и манастира, копије фресака и
иконе представљали су богатство у ликовном
и архитектонском смислу, те и поред неостваривања идеје о Музеју Рашке државе, нашли
[83] НМК, ИМБ 1950-1954.

[84] НМК, ИМБ 1950-1954.

[85] НМК, ИМБ 1950-1954.
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су места у Уметничкој збирци Музеја. Свест
о значају набавке старих предмета у вези са
српском традицијом (материјалног и нематеријалног из прошлости овога краја) огледа
се кроз активности Етнолошког одељења
и богатог разнородног материјала Етнолошке збирке. Исто важи и за Природњачку
и Археолошку збирку, са том разликом што
је у односу на етнологију материјала било
неупоредиво мање, а што је резултат одсуства стручњака и кустоса из ових области.
Нумизматски материјал је пристизао константно, као резултат Јовићевих залагања и
добро осмишљене мреже спољних сарадника.
Непосредно пре реализације поставке
Другог светског рата започела је пракса да
се ангажују најбољи југословенски ликовни
уметници који су израдили велики број дела
из различитих историјских периода (средњи
век, период турског ропства, ратови у XX
веку). Та дела ће наћи своје место у Уметничкој збирци Музеја у Краљеву, поред дела
савремене уметности које су допремљене
као поклон Савета за просвету и културу и
водећих музеја у земљи. У домену набавке
експоната и ангажовања уметника од кључне
важности је било деловање чланова Иницијативног одбора Николе Јончића и Реље Новаковића, уметника и педагога попут Владислава
Маржика и Чедомира Павловића, али и чланова Музејског савета. Набављане су и старе
књиге, чак и дела која нису била политички
подобна за то време. Тачније, набављани
су експонати који су, по мишљењу музејсих
стручњака и њихових спољних сарадника,
најбоље одсликавали историју Краљева и
околине, а неретко и ширег простора.
Промене на челу Музеја почетком 1955.
године нису утицале на квалитет у његовом
раду. Сарадња музејских кустоса Јовића и
Чолића била је изванредна, о чему сведоче
касније Чолићеве изјаве. После извршене примопредаје почетком фебруара 1955. године,
Милорад С. Јовић остао је руководилац Историјског и Нумизматичког одељења и Галерије
слика, док је старање о Библиотеци преузео

в.д. управника Музеја и кустос Етнолошког
и Природњачког одељења Панта Чолић. Они
су у локалним новинама стално објављивали
чланке о људима и догађајима из Ранковићева
(Краљева) и околине, музејским збиркама
и теренским истраживањима. Заједничким
снагама руководили су Музејом и стварали
праву радну атмосферу, одржавајући висок
квалитет у раду све до почетка 60-тих година
XX века када је Музеј ради поправке зграде
затворен на две године. Тада је Чолић премештен, а Јовић пензионисан. У том тренутку,
после деценије рада Музеја у Краљеву, Јовић
ће изјавити:
„До отварања овога Музеја Краљево је
био град без историје, пролазник није имао
где да се задржи у граду сем у кафанама,
није могла да се ради завичајна настава, нису
чувани експонати као трагови културе, прошлости и живота. Данас, постојањем Музеја у
Краљеву непознати град је добио своју јасну
и велику историју од палеолита до данас.“86
Нажалост, многи од набављених експоната током прве половине педесетих година
XX века више се не налазе у краљевачком
Музеју. Неки су враћени власницима, приватним лицима или матичним институцијама.
Такав је случај са једним делом уметничких
дела које је Савет за просвету и културу НРС
доделио краљевачком Музеју. Нека од њих се
и данас налазе у Народном музеју Краљево,
а нека су 50-тих година XX века и касније
враћена матичним институцијама попут
Народног музеја Београд или тадашњег Уметничког музеја и делимично замењена за нека
друга дела из ових институција. Други експонати су изгубљени или украдени. Забележене су крађе новембра 1951. године када је
нестало оружје из поставке НОБ-а, 87 јануара
1953. године када је извршена крађа сребрне
муштикле и прстена из витрине88 и октобра
[86] НМК, ОД, ЦСА, досије број 151: НМК

[87] НМК, Деловодник Музеја (у даљем тексту само ДМ)
1950-1953, бр. 194/51.
[88] НМК, ДМ 1950-1953, бр. 22/53.
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1954. године када су нестала три пиштоља. 89
Важно је напоменути да је доста предмета
уништено, пропало, нестало или украдено
током складиштења музејских збирки у
летњој башти крај Ибра, у периоду реновирања музејске зграде почетком 60-тих година
XX века (Драшковић Д., 2014,22).
Ипак, већина експоната који су набављени
током 50-тих година прошлог века и даље се
налазе у збиркама Народног музеја Краљево,
а неки од њих су изложени у оквиру Сталне
поставке. Најважније је напоменути да је
сав труд пионира краљевачке музеологије,
Милорада С. Јовића, његовог колеге Панте
Чолића и спољних сарадника попут Николе
Јончића, Реље Новаковића, Владислава Маржика и Чедомира Павловића, уродио плодом.
Континуитет и квалитет њиховог рада и
ентузијазма надживели су све недаће времена, политичке системе и њихове промене,
кадровске промене и цензуре, санације, конзервације музејске зграде и предмета из
збирки. Изграђен је континуитет у обогаћивању музејских збирки, чувању предмета и
сећања од пропадања и заборава, обележавању најважнијих догађаја и појава, истраживању тема значајних за наш крај. Музеј
је постао не само светионик културе, већ и
светионик научних истраживања из области
музеологије, друштвених и природних наука,
образовања младих нараштаја и свих осталих
знатижељних суграђана и сународника који
су у Музеју непрестано о сазнавали новине
о прошлости, традицији, начину живота у
свом крају и који су имали прилике да виде
дела највећих југословенских уметника и
упознају природу и људску културу од праисторије до средине XX века.
Сва сазнања и подаци доступни у
раду произилазе из обимне и квалитетно
вођене документације Народног музеја
Краљево 50-тих година прошлог века. Тиме
се још једном потврђује непроцењив значај
музејске документације као најверодостојнијег извора информација о раду и развоју
[89] НМК, ДМ 1953-1955, бр. 658/54.

музеја кроз одређене временске периоде,
сведока културних, историјских и политичких прилика у датом времену, односно
развоја друштва уопште.
Данас, у складу са модерним музеолошким тековинама, Народни музеј Краљево
поносно следи пут који су утемељиле колеге
60 година раније, што се огледа у богатој програмској, истраживачкој и публицистичкој
активности овог Музеја овенчаног многим
наградама и признањима.
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МУЗЕЈ У РАНКОВИЋЕВУ 1950-1955 : ИЗВОД ИЗ МУЗЕЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (други део)

THE CITY MUSEUM RANKOVIĆEVO 1950-1955:
AN EXCERPT FORM THE MUSEUM DOCUMENTATION (second part)

In this continuation of the paper, an excerpt from the documentation of the National Museum Kraljevo, it is
elaborated on formation of all museum collections (except for the historical collections described in the first part),
museum library, an idea about forming the Museum of Raska State (Muzej Raške države), the first field studies
and art exhibitions, the then attitude of the local society towards the Museum and its resistance to pressures of
the system and time, cultural heritage that the Museum has preserved in continuity for over 65 years. During its
first years of existence, the City Museum in Rankovićevo (today Kraljevo) constantly advanced and surpassed
the limits of its era and space in which it existed. Rigid socialist authority and small local environment, where it
developed, did not present a drawback to its development and advancement.
Oleg ROMANOV

LE MUSÉE À RANKOVICEVO 1950-1955 :
EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION MUSÉALE (DEUXIÈME PARTIE)
Dans la suite de l’étude, de l’extrait de la documentation du Musée national de Kraljevo, on parle de l’élaboration
de tous les recueils muséaux (à l’exception de ceux décrits dans la première partie), des bibliothèques muséales, de
l’idée de formation du Musée de l’État de la Rascie, des premières recherches sur le terrain et des expositions artistiques, de la relation de la société locale d’alors envers le Musée et de sa résistance face aux pressions du système
et de l’époque, de l’hérédité culturelle qu’il hérita en continuité depuis plus de 65 années. Pendant les premières
années de son existence, le Musée à Rankovicevo (aujourd’hui à Kraljevo) prospéra continuellement et surpassa
les cadres de son temps, de l’espace dans lequel il existait. Le gouvernement socialiste rigide et le petit milieu local,
dans lequel il évolua, ne furent pas un obstacle pour son développement et son évolution.
Oleg ROMANOV
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Народни музеј у Чачку је током 2018.
године наставио традицију истрајног рада
у својој основној делатности прикупљања,
чувања, научне обраде и излагања предмета, покретних културних добара у вези
са културном, историјском и уметничком
прошлошћу чачанског краја. План рада
реализовало је 18 радника, а њиховим
радом управљао је директор у сарадњи са
Управним одбором. О правно-финансијским
пословима бринуле су заједничке службе
за све установе културе у Чачку.
Настављена је пракса припреме и излагања
студијских изложби Музеја која омогућава
попуњавање збирки, као и пракса организовања гостујућих изложби са најразличитијом тематиком и одржавања предавања
запослених стручњака Музеја у Чачку у
установама и факултетима у Србији.
Посебан сегмент рада представља и садржај сајта Народног музеја у Чачку. Његово
редовно ажурирање, атрактиван дизајн,
анимације, фотографије и текстови привлаче бројну интернет публику.

Зграда Музејa и опрема

Радни простор и депои Музеја смештени
су у половини зграде Старог начелства,
а простор за сталну поставку у Конаку
господара Јована Обреновића, који су категорисани као непокретна културна добра
од великог значаја. У управној згради је,

услед недостатка простора, онемогућено
проширење рада свих одељења, а нарочито
смештај предмета.

Дигитализација музејских
збирки

Историјски музеј Србије са Музејом Војводине, а у сарадњи са Министарством културе и информисања започео је током 2018.
године реализацију пројекта дигитализације покретног наслеђа, односно имплементирање информационог система у те сврхе.
Примена овог информационог система
подразумева конфигурисање опреме и
прилагођавање информационог система
потребама сваког појединачног музеја, као
и администрирање, ажурирање и бекаповање података.
Овај информациони систем је током 2018.
године инсталиран у Музеју у Чачку уз
организовање радионица за обуку крајњих
корисника за рад у програму. Вујадин Вујадиновић је током 2018. године био задужен
за администрацију базе података, односно
коришћење процедура у креирању бека�а
базе података, права приступа и др.
Народни музеј Чачак награђен је од стране
Министарства културе и информисања за
највећи број унетих дигиталних записа у
јединствени информациони систем током
2018. године.
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ПАЛЕОНТОЛОШКО ОДЕЉЕЊE
Збиркe и палеонтолошки
материјал
Палеонтолошко одељење је у току протекле
године започело поступак дигитализације
културног наслеђа, односно дигитализације
Палеонтолошке збирке. Као и претходних,
година у фото-лабораторији је настављена
израда дигиталних фотографија потребних
за дигитализацију палеонтолошког наслеђа.
За паковање палеонтолошког материјала
набављене су нове пластичне кутије и ледлампа са лупом која је била неопходна за
уочавање битних детаља на фосилном материјалу и детерминације врста.

Реализација предавања и припрема за реализацију изложбе
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Палеонтолог Биљана Чкоњевић је 25. 6. 2018.
године у сарадњи са проф. Рударско-геолошког факултета из Београда др Слободаном Кнежевићем организовала предавање на
тему За�иси клима�ских �ромена у квар�арним се�имен�има Србије и сусе�них облас�и са
�римерцима из Палеон�олошке збирке. Посебан део предавања био је посвећен утицају
климатских промена чији су трагови нађени
у квартарним седиментима околине Чачка. У
свом излагању др Слободан Кнежевић, члан
Академије наука, у више наврата је указао на
значај теорије климатских промена професора
небеске механике Милутина Миланковића.
Пред публиком су били изложени остаци плеистоценских сисара чачанског краја из Палеонтолошке збирке Народног музеја у Чачку.
Фосилни остаци мамута, џиновског јелена,
бизона, пећинског медведа и плеистоценских
коња употпунили су предавање, а публика
је имала прилику да види колико климатске
промене утичу на промене у животињском и
биљном свету. Међу овим феноменима питање
климатских промена, померање климатских
зона, а нарочито појава антропогеног леденог
доба са вишефазним смењивањем периода
за време којих ледене масе захватају знатне
регионе на Земљи (периоди глацијације) и

топлих периода (периоди интерглацијације) и
даље остају предмет посебног интересовања
научника, а нама даје увод за нове теме и још
интересантнија предавања.

Просветна делатност

Палеонтолошко одељење се, као и претходних
година, бави образовањем деце предшколског
и школског узраста и тиме доприноси подизању свести у вези са значајем и вредностима
културног наслеђа. Палеонтолог као сарадник
радо се одазива и подржава све пројекте које
се баве образовањем деце кроз упознавање
са културно-историјским знаменитостима
нашег града и околине, природним лепотама
и значајним палеонтолошким локалитетима
Чачка и околине. Палеонтолошко одељење
је учествовало у Евро�ској ноћи ис�раживача 2018. (тринаестој по реду) одржаној
од 24. до 29. септембра у Регионалном центру за професионални развој запослених у
образовању Чачак. У недељи истраживача
Палеонтолошко одељење је у сарадњи са
Археолошким одељењем и Предшколском
установом „Моје детињство“ организовало
две радионице под називом Ис�раживачи
на локали�е�у и најмлађе учеснике увело
у чаробни свет науке где су малишани били
прави истраживачи који су долазили до изненадних открића и резултата које само наука
може да предвиди.

Стручно усавршавање

Палеонтолог редовно присуствује редовној
Скупштини националног комитета ICOM-аСрбија, семинарима, изложбама, значајним
предавањима и трибинама.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОГИЈУ

Збиркe и археолошки материјал
Археолози су у фебруару месецу прошли
обуку за коришћење програма ИМС у организацији Министарства културе и информисања Републике Србије и Историјског музеја
Србије. Програм представља дигитализацију
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музејских збирки који се спроводи на целој
територији Србије. Дигитализација Сре�њовековне збирке започета је уносом од 143
предмета, док је из Праисторијске збирке
дигитализовано 40 предмета.
Завршена је конзервација налаза са локалитета Римски трг, а у току је и конзервација
металних налаза са локалитета Крњине у
Мрчајевцима.
Крајем године детаљно су очишћена и сређена
оба археолошка депоа.
Пројекат Конзервација ламеларно� окло�а са
локали�е�а Гра�ина на Јелици ко� Чачка реализован је средствима добијеним од Министарства културе и информисања Републике
Србије.
Пет предмета из Средњовековне збирке који
се налазе у сталној поставци уступљени су
Музеју рудничко таковског краја из Горњег
Милановца за потребе изложбе Ру�арење на
Ру�нику кроз �раис�орију, ан�ику и сре�њи
век у период трајања изложбе од 4. августа
до 7. септембра 2018. године у Дому културе
Војислав Илић на Руднику.
Предрагу Радовићу, антропологу из Народног музеја Краљево, предат је један гроб са
локалитета Црквине-Трнава ради додатних
антополошких анализа.
Професору Михаилу Милинковићу са Филозофског факултета у Београду уступљена
је керамика са локалитета Јелица-Градина
ради обраде.
Узорци стакла из Античке збирке са локалитета Јелица-Градина уступљени су Народном музеју из Београда за анализу хемијског
састава стакла недеструктивном методом.
Анализа је обављена у Словенији.

(број посетилаца 230), а током маја, уз стручно
вођење, за децу предшколског и школског
узраста на Терме и локалитет који се тада
ископавао - Двориште Гимназије (број посетилаца 400). Народни музеј Чачак учествовао је у манифестацији Музеји за �есе� (19.
маја Терме су биле отворене, организовано је
стручно вођење, одштампани су деплијани,
а осликан је и мурал на улазу у сарадњи са
Уметничком школом и професорима Данком
Мандић, Рашом Јованићем и ученицима првог
разреда (број посетилаца 350)). У октобру је
реализовано стручно вођење за децу нижих
разреда основне школе (140). Укупан број
посетилаца био је 1120.
У децембру Град Чачак је обезбедио средства
за спровођење конзерваторско-рестаураторских радова у оквиру Римских терми, а
у циљу отварања локалитета за посетиоце.
Надзор је вршио Завод за заштиту споменика
културе у Краљеву.
У сарадњи са Туристичком организацијом
Чачак осмишљене су табле на самом локалитету са презентацијом Римских терми, као
и античких налазишта у Чачку. Текстови су
преведени на енглески, немачки, француски
и руски у циљу доступности података страним туристима.
Археолог Александра Гојгић била је сарадник
на изради макете археолошког налазишта
Римске терме.
Популаризација локалитета одвијала се и
кроз низ прилога у радијском и телевизијском
програму (Радио Џенарика, ТВ Лав, Телевизија Телемарк, Телевизија Галаксија).

Римске терме

Заш�и�на археолошка ис�раживања на
локали�е�у Римски �р�

Протекла 2018. година проглашена је
Евро�ском �о�ином кул�урно� наслеђа. Сходно
томе, током целе текуће године спроведен
је низ активности у циљу популаризације и
промоције споменика културе Римске терме.
Терме су отваране за организоване посете
туриста из других градова у више наврата

Од фебруара до почетка априла 2018. године
на локацији будућег Римског трга (плато
између Дома Културе и хотела „Београд“)
вршен је археолошки надзор током припремних радова за изградњу и уређење овог простора. Екипу су чинили археолози Вујадин
Вујадиновић, Александра Гојгић и Љубинка

Теренска истраживања
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Павловић, која је радила техничку документацију. Реч је о простору који је крајем XIX и
почетком XX века био покривен стамбеним
објектима и радњама који су својим дубоким
темељима у великој мери уништили старије
слојеве очуване једино на слободним површинама између кућа. Откривени су камени
темељи најмање два објекта из времена касне
антике (оквирно крај III до почетка V века
наше ере). Старију античку фазу репрезентују два паралелна зида од облутака, делови
грађевине тзв. лаке констуркције од дрвета
и камена чије се паралеле могу наћи у објектима античког наслеђа на простору данашње Бељине код Чачка. У млађој фази, током
средине и друге половине IV века, времену у
коме су коришћене и оближње терме, на овом
простору се подиже већа грађевина од које
је уочен један подужни зид у дужини од 12
m и једна просторија 3х3 m која се наслања
на њега. Реч је о темељним остацима зидова
и подлоге пода у поменутој просторији од
ломљеног камена. У остатке пода укопано
је неколико јама позног средњег века (вероватно периода од XIX до XVI века). Млађој
античкој фази припадају и две отпадне јаме
које су садржале већи број налаза грнчарије,
животињских костију и фрагмената стаклених посуда. У њима је нађено и неколико
бронзаних новчића, једна бронзана алка,
као и копча за одећу од истог материјала. По
завршетку истраживања, а на основу услова
које је прописао Завод за заштиту споменика
културе из Краљева, извршeна је презентација истражених зидова античке грађевине у
партерном делу испред новоизграђене фонтане на Римском тргу. Идуће године планира
се постављање табле на којој ће бити предочени резултати истраживања.
Чачак, Двориш�е Гимназије

У периоду од 21. 5. до 12. 6. 2018. године
настављено је археолошко ископавање на
локалитету Двориште Гимназије у Чачку.
Радови на овом налазишту имају заштитни
карактер и одвијају се, у прекидима, од 2014.
године. Истраживања су фокусирана на целокупно откривање једне римске грађевине

већих димензија (око 20х10 м) која се налази
на простору на коме је планирано зидање
нове школске фискултурне сале.
У циљу комплетирања истраживања наведеног објекта, ове године су отворене још
две сонде и то сонда 7/18, димензија 2,5х6,9
м, постављена на јужном делу ископа, где су
откривени делови јужног зида јужне просторије и сонда 8/18, димензија 11х5х12х3,5 м,
обликом прилагођена могућностима ископавања непосредно уз стамбене објекте. Овом
сондом обухваћена је траса источног подужног зида објекта, у оквиру кога се налазио и
наставак хришћанске некрополе, чији гробови
овом приликом нису отварани.
Просецање асфалта и скидање слоја насипа у
оквиру нових сонди урадило је ГП „Татовић“
из Чачка. Ископавања су обавиле Катарина
Дмитровић, музејски саветник-археолог и
руководилац и Љубинка Павловић, археолог-приправник, обе из Народног музеја у
Чачку, док су повремено помагали Александра Гојгић и Вујадин Вујадиновић, археолози
Народног музеја у Чачку.
Мрчајевци, Крњине

У периоду од 19. 9. до 21. 10. 2018. године, у
трајању од 30 радних дана, обављено је археолошко истраживање хумке на локалитету
Крњине, к.п. 3362, К.О. Мрчајевци, имање С.
Максимовића. Стручну екипу сачињавали су
Катарина Дмитровић, руководилац, Љубинка
Павловић, приправник, Вујадин Вујадиновић,
археолог из Чачка, Филип Ристовић, студент
археологије, Игор Ђуровић археолог (Народни
музеј Крагујевац), Слободан Богојевић, конзерватор, Дејан Петровић, препаратор, Марко
Бојовић, фотограф и возач, Предраг Радовић, антрополог, Драган Ћирковић, документариста и Лидија Никитовић, археолог у
пензији, стручни консултант. Хумка је пречника приближно 20 м и релативне висине
од 0,40-0,68 м, јасно изражене и правилно
обликоване калоте. Примењен је методолошки приступ по коме је површина калоте
подељена на четири сегмента са контролним профилима остављеним у наспрамним
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сегментима. Ископавањем је утврђена прилично једноставна стратиграфија – испод
хумусног слоја лежао је слој насипа испод
кога се налазила здравица, жућкасто-мрке
боје, стерилне структуре. У постављеном
центру, на релативној дубини од 0,55 м откривена је целина од чврсто набијеног шљунка,
неправилно кружне основе, пречника око 4
м, са удубљеном, централном гробном јамом,
димензија 1,8x0,65 m. У централном гробу
лежао је скелетно сахрањен покојник веома
лоше очуван. Оријентисан је правцем СЗ-ЈИ, са
главом на СЗ, док је положај покојника било
веома тешко утврдити. У гробу су откривени
гвоздени нож, четири различите двојне игле
од бронзане жице и више фрагмената гвоздених предмета са остацима дрвета. Периферне
гробне целине нису јасно дефинисане, највероватније због мале релативне дубине, услед
чега су прилично оштећене. Анализом грађе
утврђено је да хумка на локалитету Крњине
у Мрчајевцима потиче из гвозденог доба, на
шта најјасније упућују бронзане двојне игле
које се опредељују у VI/Vвек пре н. е. Гледано
у ширем контексту, налазиште у Мрчајевцима представља део једне веће халштатске
агломерације која је настањивала крајеве око
Западне Мораве и највероватније припадала
једној аутохтоној групи под утицајем гласиначке културе.
Реко�носцирање �ерена

Током маја обављено је краткотрајно рекогносцирање Бечња и Вујетинаца.

Научни и стручни скупови, семинари и стручно усавршавање
Гдањск, Пољска

По позиву организатора (Музеја ћилибара и
Универзитета у Гдањску) Катарина Дмитровић је присуствовала међународном научном
симпозијуму одржаном у периоду од 21. 3.
до 25. 3. 2018. године. Симпозијум под називом „Ћилибар, наука и уметност“ одржан је
у оквиру 25. АМБЕРИФ-а и окупио је више
разнородних научних дисциплина које су

за заједнички именитељ имале ћилибар –
археологија, историја уметности, палеонотологија, биологија. У оквиру археолошке
секције (Стилистика и технологија обраде
производа ћилибара у периоду од 3. до 1.
миленијума пре н. е.: локални и међурегионални видокруг) презентовала је ауторски
рад Typological frame of the amber from Atenica
and its relation to the neighboring area (Ти�олошки оквир ћилибара из А�енице и ње�ов о�нос
са сусе�ним �о�ручјима) у којем је детаљно
представљен богат налаз праисторијског
ћилибара откривеног у оквиру чувених Кнежевских хумки из Атенице.
Таргу Жиу, Румунија

На позив организатора, 30. Комисије ИУСПП
(Погребне праксе у праисторији и протоисторији), Института за археологију Василе
Прван (центра за тракологију из Букурешта)
и музеја области Горж Алексан�ру Ш�ефулеску Таргу Жиу, Катарина Дмитровић је присуствовала 17. Међународном колоквијуму
погребне археологије на тему „Гранични
стражари пролаза, градова и гробова током
бронзаног и гвозденог доба“. Колоквијум је
одржан у периоду од 4. до 7. октобра 2018.
године у музеју у Таргу Жиу. Том приликом
је међународном аудиторијуму представљен
рад An Archaeological Insight into the Early and
Middle Bronze Age Cultural Pattern in western
Serbia (Археолошки уви� у кул�урни образац
рано� и сре�ње� бронзано� �оба у за�а�ној
Србији), којим је обухваћена регија Чачка и
њен однос са суседним подручјима у бронзано доба.
Панчево - Скуп САД

Приликом 41. Скупштине и годишњег скупа
Српског археолошког друштва одржаног у
Панчеву од 31. маја до 2. јуна 2018, на сесији
Археоме�алур�ија у служби ср�ске археоло�ије
Слободан Богојевић и Катарина Дмитровић презентовали су коауторски рад SEM
– EDS анализа о�абраних фра�мена�а �воз�ених �елова �очкова кола са локали�е�а Умке
у А�еници ко� Чачка, написаног у сарадњи
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са Бојаном Костићем (Рударско-геолошки
факултет, Београд).
Археолог Александра Гојгић учествовала је
30. марта 2018. године у Београду на Археолошкој конференцији Ср�ска археоло�ија
између �еорије и чињеница VI коју је организовао Филозофски факултет у сарадњи са
Центром за теоријску археологију Одељења
за археологију. Са коаутором Маријом Алексић Чеврљаковић из Завода за заштиру споменика културе у Краљеву припремила је
и презентовала рад Римске �ерме у Чачку.
С�у�ија (не)изво�љивос�и.
Археолог Вујадин Вујадиновић присуствовао
је састанку са представницима Факултете
драмске уметности из Београда и Завода ѕа
проучавање културног развитка у оквиру
истраживања на тему Мо�ели локалних
кул�урних �оли�ика као основа за �овећање
кул�урне �ар�ици�ације. Циљ овог истраживања је анализирање културе од локалне
културне политике преко финансирања
до конкретне културне понуде градова у
Србији. Добијени подаци пружају могућност
да локалне самоуправе креирају своје планове
развоја, што је обавеза локалних самоуправа
дефинисана Законом о култури.
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Сарадња са другим институцијама
и медијима

Археолог Александра Гојгић била је члан
тима оформљеног од стране Града Чачка
за аплицирање пројекта Гра�ови у фокусу
код Министарства културе и информисања
Републике Србије.
Започета је сарадња са Вишом школом техничких струковних студија из Чачка у вези
са израдом планера са мотивима градске
архитектуре и античког наслеђа са територије града.
Археолог Вујадин Вујадиновић учествовао
је у емисији Знање имање.

Набавка опреме

Ове године су за потребе археолошких истраживања набављени нова телескопска летва

и трасирке, а извршен је и ремонт оптичког
инструмента.

Просветна делатност

Археолог Александра Гојгић је за потребе
стручне праксе ученика Уметничке школе
уступила предмете за конзерваторско-рестураторски третман из Археолошке збирке који
су након третмана презентовани на изложби.
Археолог Александра Гојгић је у сарадњи са
палеонтологом Биљаном Чкоњевић организовала две радионице Ис�раживач на �ерену
у оквиру Европске ноћи истраживача 29. септембра 2018. године. Радионице су одржане у
Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Чачак, а њима
су била обухваћена деца од 3-5 и 5-7 година.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ
Збирке

Збирке Одељења за историју обогаћене су
изузетним поклоном Милке Митровић Матић
из Београда. Преузети су богата рукописна
заоставштина, књижна и некњижна грађа и
реалије из заоставштине новинара Дојчила
Митровића (Чачак, 1907 - Београд, 1995).
Митровић је био један од уредника рукописног ђачког листа Се�мак чачанске Гимназије
1923. године. Наредне школске 1923/1924.
године покреће и уређује сатирични лист
ученика седмога разреда Максим. Био је један
од уредника часописа Поле�, чији се први број
појавио под окриљем ђачке дружине „Рајић”
15. јануара 1924. године. Као ученик осмог разреда Гимназије наставио је да га самостално
издаје до 1926. године. У лето 1929. године
покренуо је Чачански �ре�ле� намењен локалним привредним, економским, културним
и спортским темама. Са групом предратних
интелектуалаца радио је на оганизацији
конзерваторско-рестаураторских радова на
градској архитектури Чачка XIX века, оснивању Народног музеја у Чачку, прикупљању
експоната за сталну поставку 1953. године
и организовању издавачке делатности. Био

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

је члан Управног одбора Народног музеја у
Чачку. У Збирци Дојчила Ми�ровића налазе
се књижевни архив часописа „Полет” (19241925), рукописни листови ученика Гимназије
у Чачку, збирка завичајних издања (књиге
и периодика), књиге са посветом, повеље и
дипломе, породична преписка чланова ове
старе и угледне чачанске породице, реалије,
фотографије и др. У току је израда спискова
музејског материјала преузетих у 20 пакета.

Нове аквизиције и рад са збиркама

Из Збирке Дојчила Митровића конзервирана
су у Народној библиотеци Србије четири
цртежа Димитрија Петровића, ратног сликара из српско-турских ратова 1876-1878.
године и једна повеља из Збирке одликовања.
Одељење за историју је позајмљивало културна добра из својих збирки Народном музеју
Ужице, Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак и Музеју Рудничко-таковског краја
у Горњем Милановцу. Велики број спољних
сарадника и истраживача користио је грађу
из Збирке фотографија и Збирке архивске
грађе за своје радове.
У току године прилично је учињено на сређивању збирки. Инвентарисано је 57 предмета
и смештено у депо. Дигитализована је документација 134 културна добара. Предмети
су фотографисани и паковани у приручну
амбалажу.
Збирка оружја и војне опреме обогаћена је
2018. предметима (војна опрема) које је Музеју
поклонио Лука Василић. Миломир Станко
Ракићевић поклонио је документацију у вези
са капетаном Звонимиром Вучковићем, а
Катарина Грујовића политички пропагандни
материјал из друге половине XX века.
Током 2018, заједно са фотографом Марком
Бојовићем, завршен је посао око снимања
поставке Народног музеја у Чачку. За осам
дана рада снимљено је укупно 150 предмета
и направљен 721 квалитетан снимак. Фотографисање је обављено у студијским условима, што је захтевало доношење предмета
из сталне поставке (отварање витрина, скидање са паноа, а затим поновно враћање), а

све то је, уз сарадњу са конзерваторима који
су поједине предмете након фотографисања
чистили, успоравало започети пројекат.
После завршетка овог посла, заједно са фотографом Марком Бојовићем, покренут је пројекат фотографисања предмета из збирки које
су у депоу. За 33 дана снимања током прве
половине 2018. године фотографисана су
1234 предмета, а направљено је укупно 3316
квалитених фотографија.
За потребе издавања публикације Камена
књи�а �ре�ака: о на��исима са на��робних
с�оменика за�а�не Србије Радојка Николића
(друго издање), др Милош Тимотијевић снимио је 145 фотографија надгробних споменика у околини Чачка (Заблаће, Пријевор,
Видова, Гуча). За потребе музејске документације извршено је снимање у конаку Милоша
Обреновића у Горњој Црнући, где се у оквиру
сталне поставке налазе позајмљени предмети
Народног музеја у Чачку.
Од 28. фебруара до 28. децембра 2018. године
др Милош Тимотијевић је у програм унео
укупно 1218 предмета, од тога 1093 са фотографијама. У истом периоду Народни музеј
Чачак унео је у програм укупно 1661 предмет,
од којих 1119 са фотографијама.
Током 2018. године, у сарадњи са Одељењем
за конзервацију Народног музеја у Чачку, у
више наврата организована је конзервација
предмета, од којих су неки коришћени на
редовној годишњој манифестацији Изложба
ра�ова ученика Уме�ничке школе (предмети из
Збирке оружја и војне опреме). Са конзерваторима је обављен и редован годишњи преглед
Збирке униформи, као и једног мањег броја
предмета из других збирки који су били у
процесу фотографисања.

Истраживачки рад

С�о�о�ишњица �робоја Солунско� фрон�а
и заврше�ка Велико� ра�а
Гостовање изложби Дра�у�ин Гавриловић
– мајор са чином �уковника и Војво�а Пе�ар
Бојовић – живо� и �обе�е организовало је
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Удружење грађана Кул�ура ћирилице из
Београда.
У Малој галерији Дома војске у Београду
постављена је изложба Ле�и Лаза између
краља Алексан�ра и краљице Дра�е Обреновић.
Изложба је била отворена за посетиоце од 6.
до 24. фебруара 2018. године.
У Црквеном дому у Заблаћу постављена је
скраћена верзија изложбе Војво�а Пе�ар
Бојовић – живо� и �обе�е. Изложба је била
отворена за посетиоце од 25. октобра 2018.
до краја године.
Чачански крај у XX веку
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Током 2018. завршена је прва фаза истраживања у вези са за проблемом финансија и
покрета отпора у Другом светком рату. Као
резултат истраживања објављена је монографија у издању Службеног гласника у Београду
Зла�о че�ника и �ар�изана : �еконс�рукција
је�но� ми�а : финансије и о��ор оку�а�ору у
Србији и Ју�ославији 1941-1945, као и текст у
Зборнику радова Народног музеја у Чачку под
насловом Ле�ен�е о зако�аном бла�у За�а�не
Србије. Други део резултата истраживања
објавиће се у релевантним научним часописима у Београду.
Током 2018. припреман је и рад под називом
Војници, смр� и на��робна обележја: �рива�но
сећање на Велики ра� у за�а�ној Србији, који је
презентован на међународном научном скупу
Србија 1918: ослобођење �омовине, �овра�ак
ра�ника, живо� у новој �ржави у организацији
Међуопштинског историјског архива Чачку и
Центра за историју Југославије и савремену
националну историју Филозофског факултета
у Београду. Рад је настао током теренског и
музеолошког рада у вези са обележавањем
јубилеја стогодишњице завршетка Правог
светског рата.
За нови Зборник ра�ова Наро�но� музеја бр. 48
др Милош Тимотијевић припремио је рад под
називом Ваз�а верни �о�аници: с�исак особа
које су �обиле ор�ен на рођен�ан краљице
Дра�е Обреновић 11. се��ембра 1901. �о�ине, у
коме се осим списка 229 лица која су добила
одликовања за краљичин рођендан даје и

објашњење такве праксе као облика династичке и националне пропаганде, потом
однос друштвене елите према режиму, док се
на крају предочене статистика и структура
одличја. У питању је један нов и незаменљив
приручник за прикупљање музеалија.
Према планираним активностима у вези са
објављивањем научних радова у 2019. години
покренута су и истраживања на терену чачанског краја, затим и у документацији Народног музеја у Чачку, а потом и у документацији других музеја, архива и библиотека у
Србији у вези са темама које се тичу обележавања јубилеја устанна 1941. године и распада Југославије крајем 20. века.
Како би се што боље презентовао јубилеј
80 година од устанка 1941. године започето
је сређивање збирки оружја и војне опреме
у сарадњи са Одељењем за конзервацију
Народног музеја у Чачку, потом дигитализација предмета, попуњавање документације,
њена допуна, а затим и ревизија предмета.
Настављено је и истраживање проблема
финансија покрета отпора у Југославији за
време Другог светског рата..
Када је у питању распад Југославије заједно
са колегама из Народног музеја у Краљеву
и др Костом Николићем са Института за
савремену историју из Београда започет је
пројекат у вези са објављивањем С�оменице
�о�инулих у ра�овима 1991-2000. �о�ине са
�о�ручја Краљева. У питању је помен укупно
139 особа не само са подручја Краљева, већ и
околних општина, па и Чачка и Моравичког
округа, који су погинули током ратова од
1991. до 1999. и у оружаним сукобима на југу
централне Србије 2000. године. Истовремено
су започета истраживања која би требало да
на научним и музеолошким основама омогуће обележавање јубилеја у вези са овим
догађајима, што подразумева и писање научних чланака и објављивање публикација.
Током 2018. историчар др Милош Тимотијевић написао је и рецензију за колегу Виктора Бејатовића из Музеја 21. ок�обару Крагујевцу за његов хабилитациони рад за звање
кустоса под називом Умрежене ме�о�е физичке
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ан�ро�оло�ије и ис�орије и њихови резул�а�и
на �римеру масовно� с�рељања у Кра�ујевцу
ок�обра 1941.

Рад на припреми изложби
За потребе фотографа Саше Савовића, запосленог у Музеју рудничко-таковског краја,
одабрано је 210 фотографија манастира Овчарско-кабларске клисуре које су 23. децембра
2018. године приказане на пројекцији слајдова у Чикагу (САД), под називом ,,Све�а
Гора Моравеˮ – манас�ири Овчарско-Кабларске
клисуре, у црквеној општини СПЦ (The Holy
Resurrection Serbian Orthodox Cathedral Chicago).

Стручни и научни скупови и
стручно усавршавање

У петак и суботу 7. и 8. децембра 2018. године
у Чачку је одржан међународни научни скуп
под називом Србија 1918: ослобођење �омовине,
�овра�ак ра�ника, живо� у новој �ржави, у
организацији Међуопштинског историјског
архива Чачку и Центра за историју Југославије
и савремену националну историју Филозофског факултета у Београду. Др Милош Тимотијевић је у суботу 8. децембра изложио свој
реферат под називом Војници, смр� и на��робна
обележја: �рива�но сећање на Велики ра� у
за�а�ној Србији.
Историчар др Милош Тимотијевић је 2018.
године добио звање научног сарадника
(детаљније у одељку „Кадрови” у извештају
за целу установу).

Послови редакције Зборника
ра�ова Наро�но� музеја у Чачку
и друга штампана издања Народног музеја у Чачку

У првој половини 2018. прегледани су сви
пристигли радови за Зборник ра�ова Наро�но�
музеја у Чачку. Историчар др Милош Тимотијевић је у оквиру својих задужења примио све
радове у папирном и електронском облику,
као и прилоге у форми цртежа и фотографија.
У 47. броју Зборника ра�ова Наро�но� музеја
објављено је 12 радова. Историчар др Милош

Тимотијевић прочитао је као члан редакције
све радове, а 10 радова потписао и као рецензент. Такође је обавио и све послове у вези са
за техничким уређењем, дизајном, сарадњом
са преводиоцима на енглески и француски језик, лектором и коректором текстова.
Највећи број радова није испуњавао техничке
захтеве, тако да је било неопходно ускладити
их са стандардима објављивања (навођење
напомена, њихов садржај, навођење списка
литературе, формирање резимеа, распоред
фотографијa и њихове легенде), што је изискивало додатни рад и залагање.
У првој половини године историчар др Милош
Тимотијевић је за друго издање књиге Радојка
Николића Камена књи�а �ре�ака написао предговор под називом Плави хоризон�и Ра�ојка
Николића: о� микроис�орије �о социјалне
ан�ро�оло�ије и на терену снимио фотографије за ову публикацију. Заједно са дизајнером
Миленком Савовићем одабрао је и распоредио
већ снимљене фотографије (аутора Радојка
Николића и Саше Савовића), као и оне које су
снимили Миленко Савовић и Милош Тимотијевић. Потом је направљен регистар личних
имена за ово издање (укупно 1624 имена).

Сарадња са институцијама и удружењима, промоције и трибине

У току године историчар Радивоје Бојовић се
одазвао позивима за сарадњу са редакцијом
Ср�ско� био�рафско� речника Матице српске
(Нови Сад), Издавачком кућом Проме�еј (Нови
Сад), Културним центром (Нови Сад), Народним музејом Ниш, Народним музејом Ужице,
Првом београдском гимназијом, Удружењем
грађана Кул�ура ћирилице (Београд), Удружењем потомака учесника ослободилачких
ратова 1912-1920. године Мајор Дра�у�ин Гавриловић (Београд), Градским одбором Удружења потомака ратника 1912-1920. (Пожаревац), Уметничком галеријом На�еж�а Пе�ровић (Чачак), Међуопштинским историјским
архивом (Чачак), Туристичком организацијом Чачак, редакцијом листа Чачански �лас,
Српским друштвом Све�и Сава (Праг) и др.
Током 2018. године др Милош Тимотијевић
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одржао је 13 промоција књига и научних предавања (списак је у заједничком извештају
целе установе) и учествовао на једном научном скупу (подаци у претходном одељку).

Сарадња са медијима
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Током 2018. године дати су опширни
интервјуи за листове Печа�, Поли�ика,
Вечерње новос�и, Данас, Дневник, Чачански
�лас о монографији др Милоша Тимотијевића
Зла�о че�ника и �ар�изана - �еконс�рукција
је�но� ми�а : финансије и о��ор оку�а�ору
у Србији и Ју�ославији 1941-1945, као и монографији Дра�иша Васић (1885-1945): и ср�ска
национална и�еја, али и публикацији Радојка
Николића Камена књи�а �ре�ака : о на��исима са на��робних с�оменика за�а�не Србије:
�ру�о �о�уњено из�ање.
Истовремено дати су интервјуи за телевизије Прва, РТС, РТВ, Телемарк, Галаксија,
Женска �елевизија и Мелос у вези са јавним
споменицима у Чачку, монографијама које је
објавио или приредио др Милош Тимотијевић и промоцијама које су организоване у
Галерији Народног музеја у Чачку.
Снимљене су и две емисије за серијал о историји Чачка у продукцији телевизије Телемарк
под називом О� �аланке �о мо�ерне вароши.
За сајт www.glaszapadnesrbije.rs приређен
је фељтон под називом Ле�ен�е о зако�аном
бла�у за�а�не Србије у 12 наставака који је
објављиван од 4. до 15. септембра 2018.
године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ
УМЕТНОСТИ

Поред организационих послова у вези са
радом установе, Делфина Рајић, директор
Народног музеја у Чачку, активно је учествовала у свим пројектима и манифестацијама Музеја. Организовала је и приредила
редовну годишњу изложбу 35. дечји мајски
салон, све изложбе које су биле део редовне
активности током 2018. године, као и низ
књижевних вечери, предавања и учешћа
у телевизијским емисијама.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ
Збиркe
Набавка нових експоната
У току 2018. године Етнолошко одељење је
набавило 40 нових предмета за збирке покућства, посуђа, заната и играчака. Откупљене
су две сукње, метална кутија за кафу, два
везена зидна застирача, три везене кухињске
салвете, три кухињска убруса са датумом,
кухињска салвета са народним шарама и
четири кухињска надстолњака. Од господина
Момчила Гојгића, пореклом из Чачка, преузет
је мањи део његове изузетно вредне збирке
керамике која се састоји од хиљаду комада
прикупљених на територији читаве бивше
Југославије. У Музеј су из Београда транспортована 94 предмета која су смештена у
депо. У току године Етнолошко одељење
је од грађана на поклон добило већи број
предмета за збирке покућства и играчака.
Значајни дародавци у 2018. години били су
Александар Абрашевић, који је поклонио
већи број играчака, покућства и посуђа за
попуњавање збирки Етнолошког одељења,
професор Слободан Стефановић који је поклонио своју гитару у ручно израђеној футроли
и госпођа Милка Радовић која је даривала
своју машину за плетење.

Документација и инвентаризација
предмета

У оквиру редовних музејских активности
инвентарисано je 35 предмета. Видео и аудио
материјал снимњен у току теренских активности чува се у Етнолошком одељењу. У 2018.
години започет је процес дигитализације
предмета у новом програму Историјског
музеја Србије. Етнолошко одељење је до сада
унело 50 предмета.

Фото-документација

У дигиталној техници снимљено је око 300
фотографија, углавном из области нематеријалне баштине, као и објеката и детаља
у вези са народним градитељством и
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предметима материјалне културе. Највећи
део фотографија настао је у току теренских
активности кустоса. У фото-лабораторији
је у црно-белој техници снимљено око 30
фотографија.

Рад у депоима, на превентиви и
заштити предмета

У току 2018. године вршене су редовне
музејске активности у вези са одржавањем
и сређивањем депоа, као и разврставањем
предмета за реинвентаризацију.
Проблем нових ормара и полица за једну
просторију депоа решен је 2015. године
добијањем потребних средстава од Министарства културе РС набавком три метална
ормана са полицама за смештај предмета,
чиме је делимично решен проблем простора за предмете из Етнолошке збирке.
Сами предмети су прописно упаковани и
сложени. Део предмета je исељен из примитивно направљене бараке у дворишту
Музеја, док је неколико њих, који су били у
изузетно лошем стању, отписан.
У току 2018. године добијен је привремени
простор за смештај већих предмета јер се,
захваљујући набавкама у 2017. години, знатно
повећао број предмета великих димензија.
Простор у Улици Цара Лазара (зграда Комуналца) није адекватан за ову намену, али је
послужио као привремено решење.

Научни и стручни скупови и
стручно усавршавање

Етнолози су у октобру учествовали на стручном скупу у Сирогојну (Музејска е�но�рафска и
савремена кул�ура) у организацији Етнолошке
секције МДС-а. Ивана Ћирјаковић је саопштила
радове под називом У�о�реба �ра�иционалних
знања у савременом зана�с�ву (�ример очувања с�арих зана�а у савременим оквирима)
и Проблем формирања �ема�ских музеја у
сас�аву �ривре�них �ре�узећа на �римеру
оснивања Музеја млекарс�ва Србије, а Снежана Шапоњић Ашанин Пеливани на �раници
�ра�иционалне и савремене кул�уре.
На стручном скупу Нема�еријална кул�урна
баш�ина као �емељ развоја �урис�ичке и
локалне �ону�е у организацији CIOFF-a за
Босну и Херцеговину учествовала је Снежана Шапоњић Ашанин (Ракија - шљивовица
и фили�рански зана� у Србији). На скупу у
Купресу представљени су модели о преносу
традиционалних заната и вештина, као и о
развоју понуде традиционалних производа
и њихове туристичке презентације.

Етнолошки филм

Теренска активност

У току редовних теренских активности
направљен је богат видео-материјал. Део
снимљеног материјала искоришћен је за
монтажу етнолошких филмова Пе�ров�анске лиле, Бо�ојављење, Пеливани, Заве�ине...

У протеклој години вршена су појединачна
теренска истраживања према потребама
тема о којима је писано, али и за припрему
изложби планираних за наредни период.
Настављена је сарадња са бројним чачанским
породицама од којих су добијени значајни
подаци о темама у вези са пројектима, али
који се могу користити и за редовну активност одељења на прикупљању нових предмета за етнолошке збирке.
У оквиру реализованих пројеката вршена су
истраживања из области духовне културе и
друштвеног живота.

Снежана Шапоњић Ашанин, као регионални
координатор за нематеријално културно
наслеђе, припремила је нове предлоге за
упис на националну листу нематеријалног
културног наслеђа: Сјеничко-�еш�ерско ћилимарс�во, З�равице, Пиринче, Ојице, Сев�алинка.
Национални комитет за НКН у децембру је
усвојио и уписао у Националну листу З�равице-�очашнице и Сјеничко-�еш�ерско ћилимарс�во. У наредном периоду наставиће се рад
на осталим елементима за које су неопходне
сагласности од локалних заједница.

Нема�еријално кул�урно наслеђе

239

Делфина Рајић

Певање уз �усле. Наш Музеј дао је велики
допринос пословима у вези са номинацијом
кола на УНЕСКО-ву репрезентативну листу.
Видео-материјал који је прикупљен на простору Чачка и Моравичког округа приказан
је на свечаној УНЕСКО-вој скупштини на Маурицијусу. Елемент Певање уз �усле званично је
уписан на ову престижну и репрезентативну
листу човечанства у децембру месецу.
Коси�ба на Рајцу. Етнолог Снежана Шапоњић
Ашанин наставила је започете активности
на евидентирању новог елемента за номинацију НКН. У време одржавања ове манифестације истраживала је све појединости
у вези са такмичењем косача које је у овом
крају веома стара и значајна појава.
Ср�ски о�анак. У склопу тима који је задужен за номинацију српског опанка на националну листу НКН, Снежана Шапоњић Ашанин
је радила на прикупљању теренске грађе и
неопходне документације. Евидентиране
су и опанчарске радње које су активне до
данас. Ове године је елемент Ср�ски о�анак
званично уписан на Националну листу НКН
Републике Србије.

Манифестације
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Бо�ојављење. Као и претходних година, манифестација Пливање за залеђени крс�, петнаеста
по реду, реализована је у сарадњи са Спортским центром Мла�ос� и Домом културе.
Покровитељи су били Град Чачак и црква
Светог Вазнесења.
Дра�ачевски сабор �рубача. И ове године
традиционална Драгачевска свадба изведена
је у организацији и режији Снежане Шапњоћ
Ашанин. Представа свадбе, уз све обичаје
и обредне радње, била је осмишљена у две
сценске целине. И домаћа и страна публика
имала је прилику да се упозна са обредним
радњама у вези са свадбеним церемонијалом.
У оквиру Сабора трубача Снежана Шапоњић
Ашанин је ангажована као председник стручног жирија у такмичењу здравичара и такмичењу за избор најоригиналније народне
ношње.

Сабор фрулаша у Прислоници. Снежана
Шапоњић Ашанин је учествовала и у овој
манифестацији. Њена активност се углавном
огледала у раду око изложби домаће радиности, старих заната и музичких инструмената,
а поставила је и изложбу Крс� и ш�а�ови од
експоната насталих као плод рада уметничке
колоније.
Фес�ивал маски. Председник стручног
жирија у избору најоригиналније маске коју
организује КУД Абрашевић на Белу покладну
недељу била је Снежана Ашанин. Такмичари
су долазили са простора неколико округа
(Моравички, Златиборски...). Такмичење је
одржано у Дому културе у Чачку.
Манифестација Креације и руко�ворине
одржана је у Галерији Народног музеја Чачак
9. септембра 2018. године. На сајму су представљени наши креативни суграђани и
суграђанке који се баве израдом различитих употребних и украсних предмета у виду
хобија или занимања. Основни циљ је промовисање заната и других сродних видова стваралаштва. У оквиру манифестације одржане
су и две двочасовне радионице за децу, које
су водиле Катарина Алемпијевић и Снежана
Јефтић. Прва је била посвећена изради и украшавању предмета од материјала из природе,
а друга изради честитки од папира. Средства
за организовање манифестације обезбедио је
град Чачак, а организатор је Удружење Наше
�рво уз подршку Народног музеја Чачак.

Рад у стручним друштвима
Пројекти

Руке чаробнице. У оквиру јавног конкурса
за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2018.
години, Удружење хранитеља Моравичког
округа Де�елина са че�ири лис�а je у сарадњи
са Народним музејом Чачак добило средства
за реализацију пројекта Руке чаробнице.
Од 16. до 26. августа у дворишту Народног
музеја Чачак петнаест учесника (деца школског узраста од 7 до 15 година), смештено у
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хранитељске породице, имало је прилику да
се упозна са три различита заната - украшавањем медењака, украшавањем предмета
од дрвета и израдом лутака од текстила.
У првом делу радионице учесници су упознати са Сталном поставком Народног музеја
Чачак у Конаку Јована Обреновића, занатском
прошлошћу града, као и са предметима из
Етнолошке збирке Музеја.
У другом делу радионице деца су имала
прилику да се упознају са различитим материјалима и упознају технике израде и украшавања предмета. Радионицом је координирао Драган Стојић, председник Удружења
хранитеља Моравичког округа Де�елина са
че�ири лис�а. Радионице су водиле Ивана
Ћирјаковић, виши кустос и етнолог-антрополог у Народном музеју Чачак, и Снежана
Јефтић, дефектолог. Учесници су израдили
више различитих предмета који су приказани на изложби отвореној 29. августа у
Галерији Народног музеја Чачак. Изложбу је
отворио Милош Илић, дипломирани дефектолог, саветник за хранитељство Моравичког округа.
Покренимо ни�и. У сарадњи са Центром
за културу у Гучи организована је школа
ткања. Пројекат је подржало Министарство
културе. Поред 22 редовна полазника кроз
школу је прошао велики број ђака који су
имали прилику да се упознају са вештинама ткања.
Пеливани – �ра�иционални �ослас�ичарски и �екарски зана�. Пројекат је реализован средствима Министарства културе
Републике Србије. Истраживање је обухватило читаву Србију, односно све оне градове
у којима данас постоје и раде посластичарске радње под заједничким именом Пеливан (Чачак, Краљево, Крагујевац, Ваљево,
Суботица, Сомбор, Ниш, Пирот, Смедеревска
Паланка, Косовска Митровица и Драгаш са
свим селима у којима се Горанци баве овим
занатом). Прикупљена је теренска грађа, а у
раду су поред наших етнолога учествовале
и колеге из Београда, Сомбора, Суботице,
Краљева, Ниша и Пирота.

Заве�ине – еви�ен�ирање ново� елемен�а
нема�еријално� кул�урно� наслеђа. И
овај пројекат је реализован средствима
Министарства културе Републике Србије.
На теренском раду учествовали су етнолози
нашег Музеја, али и колеге из Пожаревца,
Зајечара, Београда и Ужица. Прикупљени
су потребна стручна теренска грађа и видео-материјал, на основу којих је реализован
и етнолошки филм.

Сарадња са другим установама

Етнолози су сарађивали са Удружењем
С�ари Чачани, Предшколском установом Моје
�е�ињс�во, Предшколском установом Гимназион, Удружењем Наша Србија, Удружењем
Дамско срце, Месном заједницом Катрга,
Ср�ским фес�ивалом виолине, Гимназијом
Чачак, Основном школом Ра�ко Ми�ровић,
Туристичком организацијом Чачак, Удружењем пословних жена На�еж�а Пе�ровић,
Центром за културу у Гучи, 98. ваздухопловном бригадом – Лађевци, Заводом за јавно
здравље Чачак, Предшколском установом
Ра�ос�, Удружењем Нова визија, У�ружењем
�каља - Сарајево, Е�но-мрежом, Туристичком
организацијом Љиг и Заводом за заштиту
природе Србије.

Научни и стручни скупови

Цен�ар за нема�еријално кул�урно
наслеђе, Бео�ра�. Снежана Шапоњић Ашанин је 17. јула одржала предавање Нема�еријално кул�урно наслеђе цен�ралне Србије.
Том приликом представила је Клесарски
зана�, Ракију шљивовицу, З�равице – �очашнице, Коло, Певање уз �усле, Фрулашку �раксу
и Пазарске ман�ије.
Библио�ека у Кла�ову. У оквиру манифестације Казан-кул� одржан је стручни
скуп међународног карактера Очување
нема�еријално� и �риро�но� наслеђа Дунава.
Снежана Шапоњић Ашанин представила
је рад Уло�а локалне заје�нице у еви�ен�ирању ре�ионално� нема�еријално� кул�урно�
наслеђа и о�рживос�и кроз свечана �о�ађања
и манифес�ације.
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Музејско �руш�во Србије. Крајем прошле
године Снежана Шапоњић Ашанин је изабрана за секретара Извршног одбора, а Ивана
Ћирјаковић за члана Надзорног одбора и
активно су у току 2018. године учествовале
у раду ових тела. Извршни одбор је до сада
имао три редовне и три електронске седнице.
Учествовал су и у раду Свечане скупштине
поводом Дана музеја.
Е�нолошко-ан�ро�олошко �руш�во Србије.
Снежана Шапоњић Ашанин је као председник
Управног одбора Етнолошко-антрополошког
друштва Србије била врло активна. Због
истека мандата предузете су активности у
вези са избором новог председника ИО ЕАД.
Сарадња са медијима
Снежана Шапоњић Ашанин је у више наврата учествовала у емисијама које припрема
Културно-образовна редакција РТС-а. У овој
години реализоване су емисије Крсна слава,
Ђурђев�ански обичаји, Ср�ско коло, Кумс�во,
Пеливани, Ткање, Бо�ојављење и З�равице.
Сва актуелна дешавања у раду Етнолошког
одељења пропратио је велики број медија
са којима су етнолози активно сарађивали
и давали изјаве и саопштења. За А�роТВ Снежана Шапоњић Ашанин је више пута била
ангажована око припреме емисија за културну рубрику.

БИБЛИОТЕКА МУЗЕЈА

Рад овог одељења у 2018. години одвијао се
путем редовних активности (рад са корисницима, набавка и обрада књига и часописа, размена у земљи и иностранству), али
и путем извршавања послова у вези са ажурирањем и чишћењем простора за часописе
и картотеке часописа.
Рад са корисницима огледа се у пружању
услуга запосленима и истраживачима ван
установе. Последњих година израженија је
позајмица из других библиотека, а нарочито
Народне библиотеке Србије и Универзитетске
библиотеке Све�озар Марковић у Београду,
што је условљено темама за истраживање

запослених кустоса. У 2018. години потраживано је 510 наслова књига, 130 наслова периодике (од чега 35 иностраних) и 41 позајмица
из других библиотека (3-5 наслова по свакој
позајмици). Приметан је умањен број корисника ван Музеја. Установа нема читаоницу
већ се књиге позајмљују на кратко време, док
се периодика користи углавном у установи.
То је условљено наменом библиотеке пошто
је уобичајено да се за фонд набавља само
један примерак по наслову. За кориснике у
Музеју омогућено је и претраживање записа
у НИБИС-у.
Фонд библиотеке Музеја попуњава се разменом, куповином и поклоном. У 2018, као
и претходних година, Одељење селективне
набавке Народне библиотеке Србије поклонило је већи број публикација. Истиче се
поклон од 26 наслова из праисторије Института за праисторију при Факултету за археологију у Минстерну (Немачка). Поклоном у
2018. години добијено је 211 књига и часописа.
Купљено је 32 књиге и 5 наслова часописа. У
НИБИС-у је у 2018. години обрађено укупно
415 књига. Часописи су обрађени увођењем
у инвентар и картотеку часописа.
Дугогодишња редовна размена сопствених
издања са другим, сродним установама у
земљи и већини земаља Европе, као и Русије,
омогућује квалитетне садржаје у фонду
библиотеке. У 2018. години размена је послата
у неколико наврата: Зборник радова XLVI (103
у земљи и 54 иностранство), Зборник радова
XLVII (100 у земљи и 54 иностранство), Јермени
у Чачку - 47 у земљи за размену и на адресе
80 библиотека као поклон. Издања Музеја
поклањана су и ове године појединцима,
установама, а у неколико наврата вршена је
и њихова продаја.
Почетком године почела је примена измењених услова царињења књига из иностранства, па је неколико пута коришћена услуга
шпедиције, што знатно поскупљује трошкове
преузимања истих.
Током године више пута консултован је
стручњак за библиотечки програм НИБИС
са Машинског факултета у Нишу (проф. др
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Драган Мишић), при чему је урађено подешавање за штампу каталошких листића, ИСБД
приказа каталошког листића, као и статистичког прегледа. Такође, Музеј редовно
сарађује око израде ЦИП записа са Народном
библиотеком Србије.
У јануару 2018. године Анђелија Чвркић је у
Библиотеци града Београда присуствовала
предавању за специјалне библиотеке.
У новембру и децембу ангажовано је једно
лице са средњом стручном спремом ради
помоћи у повећаним пословима око припреме
књига за обраду, инвентарисања часописа и
размене, а пречишћен је део од око 4800 књига.
Урађено је најнеопходније коричење чаописа.
Библиотека Народног музеја Чачак представљена је путем плаката на изложби библиотека Моравичког округа коју је у новој згради
приредила Библиотека Вла�ислав Пе�ковић
ДИС половином децемра 2018. године.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ
И РЕСТАУРАЦИЈУ

Подаци о извршеним конзерваторско-рестаураторским радовима и интервенцијама:
- археолошке збирке:

локалитет А�еница, Умке, Хумка II: у току је
конзервација делова гвоздених праисторијских кола.
локалитет Мрчајевци – Крњина (ископавања
2018. године): у току је конзервација керамичког материјала из студијске збирке, као
и 4 бронзана и 12 гвоздених налаза.
локалитет Римски �р� (ископавања 2018.
године): 13 налаза (бронза), 1 налаз (гвожђе).
локалитет Гимназија – Чачак (археолошка
ископавања 2018. године): у току је конзервација 7 металних налаза.
Локалитет Пријевор, Чуљевина: у току је конзервација студијског материјала (фреске,
керамика).
локалитет Ру�ник (Дрење - Двориш�е С. Марковића, Дрење-Којовача): завршен је комплетан
конзерваторски третман предмета - комплет
тегова, XIV-XV век; у току је конзервација 22

налаза са археолошка ископавања из 2017. и
23 налаза из 2018. године.
Седам предмета са локалитета Дубље - Горња
Горевница, Јанковина - Бељина, Манас�ир Све�е
Тројице - Дучаловићи и Соколица - Ос�ра. Завршен је комплетан конзерваторско-рестаураторски третман бронзаног стригила са
локалитета Пор�а цркве Ус�ења Пресве�е
Бо�оро�ице - Чачак.
случајни налаз - гвоздена стрела са локалитета Врањица - Гуча;
- ис�оријске збирке:

Збирка Оружја и војне о�реме: 4 бајонета (1
бајонет са канијом), 1 тесак (нож) и 2 војничкa
шлемa; у току је конзервација 8 бајонета (2
бајонета са канијом) и 4 тесака.
- е�нолошке збирке:

92 керамичка предмета из дела збирке Момчила Гојгића, дечји метални креветац; у току
је конзервација 11 металних предмета из
збирке покућства и једне писаће машине.

Превентивна конзервација

Извршени су редовни мониторинг и обрада
података амбијенталних услова у Сталној
поставци Музеја.
Организовани су паковање и транспорт фресака са локалитета Гра�ина на Јелици, као и
керамичких предмета из дела збирке Момчила Гојгића.
Дана 13. септембра извршена је дезинсекција унутрашњег и спољашњег простора
Конака господара Јована Обреновића (С�ална
�ос�авка Музеја) и Галерије Народног музеја
у сарадњи са фирмом ЦИКЛОН НС – Нови Сад.
Према тврдњама ове фирме примењени третман не угрожава музејске предмете, запослене и посетиоце, као и животну средину.
Конзерватори су током године предузимали
одговарајуће мере и активности у домену
превентивне конзервације (припрема одговарајућег паковања за чување и транспорт
музејских предмета, контрола параметара за
адекватно чување и излагање предмета итд.).
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Конзерватори су учествовали у техничкој
реализацији тематских изложби у организацији Народног музеја у Чачку, као и изложби
других музеја, установа и удружења.

школе из Чачка (смер - конзерватор културних добара).
У периоду 2017/2018. године ученици III
године Уметничке школе похађали су стручну
праксу из области Конзервација и рес�аурација
ме�ала. Пракса је подразумевала конзерваторско-рестаураторски третман на одабраним археолошким налазима. Ментор стручне
праксе је конзерватор Слободан Богојевић,
а поред њега у програм су били укључени
и предметни професор Рашо Јованић, као и
сарадници Александра Гојгић, археолог, и
Марко Бојовић, фотограф. Ученици су представили резултате рада, односно поставку
предмета на Изложби ра�ова ученика Уме�ничке школе у Галерији музеја у Чачку. За ту
прилику осмишљена је презентација рада у
лабораторији у сарадњи са Миленком Савовићем, графичким дизајнером.
У периоду од априла до јуна ученица IV године
Анастасија Алемпијевић је у лабораторији
под менторством Слободана Богојевића припремала матурски рад са темом Конзервација
о�абраних �ре�ме�а из ис�оријске збирке
Наро�но� музеја у Чачку. У израду матурског
рада били су укључени и др Милош Тимотијевић, историчар (историјско тумачење и
интерпретација), Дејан Петровић, виши конзерватор-техничар, фотограф музеја Марко
Бојовић, као и предметни наставник Снежана
Добросављевић. Рад је поред теоријског дела
подразумевао и практичан приказ, односно
конзерваторски третман одабраних предмета
из Збирке оружја и војне опреме. Анастасија
Алемпијевић је у јуну представила резлутате
рада на Изложби ра�ова ученика Уме�ничке
школе. За ту прилику осмишљени су концепција, поставка конзервираних предмета, као
и одговарајући плакат.

Лабораторија за конзервацију и рестаурацију
наставила је са организацијом стручне праксе
из области конзервације и рестаурације за
ученике III и IV разреда средње Уметничке

Слободан Богојевић је током године технички координирао одржавање и ажурирање
редизајнираног сајта уз консултације са др
Милошем Тимотијевићем, као и са осталим
колегама из Музеја. Дизајн сајта је поверен

Конзерватори су током септембра и октобра
учествовали у археолошким ископавањима
Музеја у Чачку (Мрчајевци - Крњина) под
руководством др Катарине Дмитровић.
Екипа Народног музеја у Чачку (конзерватор
Слободан Богојевић и археолози Александра
Гојгић, Вујадин Вујадиновић и Љубинка Павловић) посетила је 24. августа локалитете
Дрење - Којовача (Рудник) и Ђурине Ћелије.

Учествовање на предавањима,
радионицама, стручна сарадња
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У току прошле године настављена је сарадња
са Рударско-геолошким факултетом у Београду
у погледу анализе археолошких предмета. У
току конзерваторског третмана извршено
је снимање одабраних археолошких фрагмената (Делови кола, АТЕНИЦА) у SEM-EDS
лабораторији Рударско- геолошког факултета у Београду.
Слободан Богојевић је 22. маја учествовао на
радном састанку у Музеју савремене уметности у Београду, а у вези са музејским стандардима и превентивном конзервацијом.
Др Катарина Дмитровић и Слободан Богојевић
су 1. јуна учествовали на XLI Годишњем скупу
Српског археолошког друштва у оквиру сесије
Археоме�рија у служби ср�ске археоло�ије са
предавањем на тему SEM – EDS Анализа о�абраних фра�мена�а �воз�ених �елова �очкова
кола са локали�е�а Умке у А�еници ко� Чачка.

Изложбе

Стручна пракса из области конзервације и рестаурације

Сајт Музеја
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Богданки Половини, фотографу и дизајнеру
из Београда.
Током године припремљена је и верзија сајта
Музеја на енглеском језику. Превод на енглески језик приредиле су Ана Радовић Фират,
професор, и др Катарина Дмитровић, археолог.

Набавка апарата, опреме

Дејан Петровић је пројектовао и израдио део
намештаја за опремање лабораторије.

СТАЛНA ПОСТАВКA НАРОДНОГ
МУЗЕЈА У ЧАЧКУ

Сталну поставку смештену у Конаку господара Јована Обреновића у току 2018. године
посетило је 4500 посетилаца (2350 деце и
2150 одраслих). Организоване групе деце
и ученика и даље су највернија публика.
Примећен је и повећан број групних посета
пензионера.
Стална поставка Музеја и даље изазива
посебну пажњу дипломатских представника, заинтересованих за причу о прошлости
државе у којој бораве. Званичне делегације у
посети нашем граду уочиле су јединствене
садржаје у Сталној поставци који нас нераскидиво везују за европски цивилизацијски простор. Поставка редовно привлачи учеснике
скупова и школских такмичења.
Поставку сваке године посећује све више
страних туриста. Највише је порастао број
посетилаца из Кине.
Водичи су учествовали у емисијама о Чачку
и Сталној поставци Музеја на телевизијама
Lav и Happy.

ИЗЛОЖБЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА

У Галерији Народног музеја отворене су
две изложбе из сопственог програма, две
гостујуће и осам изложби које су организовали појединци, организације и удружења
из Чачка. Пратећи програм чинила су предавања, промоција књига и разговора. Галерију Народног музеја у Чачку је током 2018.
године посетило 6760 посетилаца.

XXXV Дечји мајски салон са �емомЧу�есни
све� ��ица

Редовну годишњу изложбу Дечји мајски салон,
аутора Делфине Рајић, отворио је 25. маја
Владан Милић, помоћник градоначелника за
друштвене делатности. Ова ликовна смотра
окупила је 24 школе са подручја града Чачка
и општина Лучани и Горњи Милановац. Приспело је 1106 радова од којих је селекциона
комисија одабрала 750 за излагање. Од одабраних радова награђено је десет, а најбоља
је била ОШ Др Дра�иша Мишовић у Чачку.
Изложбу прати каталог од 36 страна.
Грумен земље и �румен љу�ске �уше

Изложба предмета од керамике из приватне
збирке Момчила Гојгића отворена је у оквиру
прославе дана града (17. Децембра). Збирка
предмета од печене земљe коју је формирао
Момчило Гојгић састоји се од око хиљаду предмета са простора читаве бивше Југославије
и из околних балканских земаља (Мађарске,
Румуније, Бугарске и др.). Збирка се састоји
од предмета украсне и употребне керамике
израђених на ножном колу. На изложби је
представљена колекција од 88 најинтересантнијих примерака из збирке. Изложбу
је отворио др Драгомир Антонић, етнолог.
Аутор изложбе и каталога је етнолог Ивана
Ћирјаковић.

Изложбе Народног музеј у
припреми

Манас�ири Овчарско-кабларске клисуре
Током 2018. потпуно је припремљена изложба
Манас�ири Овчарско-кабларске клисуре која
би требало да се реализује почетком 2019.
године. Укупно је одабрано 155 снимака
од 8000 фотографија које су настале током
теренског рада у периоду од 2003. до 2012.
године. Истовремено су написане легенде за
свих 30 паноа, појединачне легенде за сваку
фотографију, одређен распоред фотографија и текста (који је преведен на француски и енглески) и обављене консултације са
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дизајнером изложбе у вези са њеном коначном реализацијом.
Ишчезли све� минулих е�оха

Палеонтолошко одељење је у 2018. години
радило на анализи материјала неопходног за
реализацију изложбе Ишчезли све� минулих
е�оха која је у припреми. Целокупан материјал
је фотографисан, израђене су дигиталне
фотографије фосилног материјала, сниман
је терен где је прикупљена палеофауна и
урађени су пресеци фосилног материјала у
каменорезачкој радњи.

Гостујуће изложбе
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Изложбу Чачанско свеш�енс�во у ср�ско-�урским ра�овима 1876-1878. 9. марта отворио је
Милош Матијевић, архивист Архива Српске
православне цркве. У програму су, поред
аутора, учествовали Хор Вазнесењски и Делфина Рајић.
Изложбу Јас�уци (из збирке Одељења за
етнологију Народног музеја Крагујевац),
аутора Светлане Радојковић, етнолога и вишег
кустоса, отворила је 12. септембра Гордана
Пајић, етнолог и музејски саветник из Народног музеја Ваљево.

Изложбе у организацији појединаца, организација и удружења

• Без �о�ле�а, аутор Велимир Милићевић,
самостални уметник. Изложбу је 12. априла
отворио Драган Парезановић, професор
српског језика. У програму су учествовали Акус�ик бен�, Адриана Пилиповић
и Софија Милићевић Крупеж, професор
српског језика у ОШ Танаско Рајић.
• Макраме уме�нос� везивања чворова.
Изложбу је 4. маја отворила Снежана
Шапоњић Ашанин.
• XX �о�ишња изложба у�ружења љуби�еља
уме�нос�и Ес�е�. Изложбу је 28. јуна отворила Делфина Рајић.
• Дру�а �о�ишња изложба фо�о�рафија
фо�о-�ру�е ФОРМАТ. Изложбу је 18. јула
отворила Делфина Рајић.

• Изложба ра�ова с�у�ена�а факул�е�а
уме�нос�и. Изложба је отворена 5. августа.
• Ра�но ваз�ухо�ловс�во у Првом све�ском
ра�у. Изложбу је 4. октобра отворила Делфина Рајић.
• Шес�о бијенале Библио�ека - о�ворена књи�а
Балкана, реализована са тематским оквиром Дијало� - волим уме�нос� �ру�их. Реч је
о експонатима стваралаца визуелне уметности балканског региона и гостујућих
земаља. Изложба је отворена 10. новембра.
• Изложба ра�ова ученика Уме�ничке школе
отворена је 3. децембра.

Гостовање изложби Музеја из
Чачка

У Малој галерији Дома војске у Београду 6.
фебруара отворена је изложба Ле�и Лаза
између краљице Дра�е и краља Алексан�ра
Обреновића. Иста изложба отворена је и у
Новој Вароши 19. маја.
У Галерији Дома културе Војислав Илић на
Руднику Делфина Рајић отворила је 16. јула
35. Дечји мајски салон.
У Музеју Војводине 31. јула отворена је
изложба Гра�ина на Јелици. Изложба Гра�ина
на Јелици - у�врђени цен�ар у Илирику VI века
и вишеслојно археолошко налазиш�е - рановизан�ијски у�врђени цен�ар у Илирику, аутора
професора Михаила Милинковића, гостовала
је Музеју Војводине у Новом Саду од 31. јуна
до 3. септембра 2018. године. Организацију и
поставку реализовали су археолози Вујадин
Вујадиновић, Александра Гојгић и приправник Љубинка Павловић.
У Парохијском дому у Заблаћу Делфина Рајић
је 25. октобра отворила изложбу Војво�а Пе�ар
Бојовић - живо� и �обе�е. Том приликом представљена је и књига Камена књи�а �ре�ака.

Музеји Србије 10 �ана о� 10 �о 10

У Галерији Музеја 4. маја отворена је изложба
Макраме - уме�нос� везивања чворова, аутора
Владимира Радуловића, дизајнера из Чачка.
Техника везивања чворова или макраме једна
је од најстаријих техника ручног рада. Њом

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

се може направити пуно интересантних и
корисних предмета почев од накита, преко
торби, појасева, прекривача, завеса, држача
за саксије, све до зидних украса.
У оквиру изложбе, као пратећи програм, организована је радионица Макраме у трајању од
седам дана, а коју су похађали одабрани ученици чачанске Гимназије и други заинтересовани грађани. Радионица је привукла велику
пажњу публике, а похађало ју је 35 полазника.

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА
ДЕЛАТНОСТ

Промоције, представљања публикација, изложбе
Делфина Рајић је 23. јануара у Музеју Рудничко-таковског краја отворила изложбу У
сусре� руском цару.
Књига Јермени у Чачку 1885-1950. представљена
је 9. фебруара у Галерији Музеја. О књизи су
говорили др Милош Тимотијевић, Маријана
Матовић и Делфина Рајић.
Народни музеј Чачак и Друштво историчара Србије С�ојан Новаковић представили су 7. марта књигу Независна �ржава
Хрва�ска у Србији 1941. и ус�ашки режим у
Прибоју, Прије�ољу, Новој Вароши и Сјеници
(а�рил-се��ембар 1941). У програму су учествовали др Милутин Живковић, историчар,
др Милош Тимотијевић, историчар, др Наташа
Милићевић, историчар, Миленко Вујић, донатор издања, и Делфина Рајић.
Делфина Рајић је 8. марта отворила изложбу У
сусре� руском цару у Дому културе на Руднику.
У уторак 21. марта у Музеју 21. ок�обар у
Крагујевцу одржана је промоција књиге
Виктора Бејатовића ’Ле�еза смр�и’ - више�исци�линарни �рис�у� и у�оре�не ме�о�оло�ије
у реконс�рукцији мо�ива и обима ра�но� злочина у Кра�ујевцу ок�обра 1941. �о�ине. Поред
аутора на промоцији је говорио и др Милош
Тимотијевић.
Делфина Рајић је 3. априла у Музеју рудничко-таковског краја говорила као рецензент
књиге Пу� у музику.

У среду 16. маја у Гимназији у Чачку одржана
је промоција књиге др Владимира Димитријевића Син �есника Диса: књи�а која није �ос�ала
роман. Поред аутора, говорили су др Милош
Тимотијевић и др Богдан Трифуновић.
У уторак 29. маја у просторијама Клуба Службеног гласника у Београду одржана је промоција књиге Ивана Јастребова С�ара Србија и
Албанија коју је приредио Борисав Челиковић.
На промоцији су осим приређивача говорили
др Милош Тимотијевић, др Дарко Гавриловић
и Петар Арбутина.
У Галерији Народног музеја у Ваљеву 7. јуна
представљена је књига Јермени у Чачку 18851950. О књизи су говорили мр Маријана Матовић и Делфина Рајић. Поменута књига представљена је и 24. децембра у библиотеци Браћа
Нас�асијевић у Горњем Милановцу.
У четвртак 7. јуна у Галерији Народног музеја у
Краљеву одржана је промоција књиге Дра�иша
Васић (1885-1945) и ср�ска национална и�еја.
На промоцији су говорили аутор др Милош
Тимотијевић, рецензенти др Коста Николић
и др Владимир Димитријевић, као и уредник
Борисав Челиковић.
У Галерији Музеја 8. јуна представљена је
књига Ус�равни живо�, раз�овори са Јованом Томовићем. У програму су учествовали
Живорад Чековић, академик САНУ, Слободан
Гавриловић, Милош Јевтић, Јован Томовић и
Делфина Рајић.
У Галерији музеја 25. јуна проф. др Слободан
Кнежевић одржао је предавање За�иси клима�ских �ромена у квар�арним се�имен�има
Србије и сусе�них облас�и.
Удружење Чувари �ела Вука Караџића (Огранак Вукове задужбине у Чачку) организовало
је 25. јуна књижевно вече Сле�беници Вука
Караџића у сусре� Ви�ов�ану.
Поводом Дана Музеја 30. августа представљен
је XLVII Зборник ра�ова Наро�но� музеја. Зборник су представили проф. др Момчило Павловић, др Милош Тимотијевић и Делфина Рајић.
У уторак 11. септембра у просторијама Клуба
Службеног гласника у Београду одржана је
промоција књиге Зла�о че�ника и �ар�изана:
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�еконс�рукција је�но� ми�а: финансије и о��ор
оку�а�ору у Србији и Ју�ославији 1941-1945.
Поред аутора др Милоша Тимотијевића говорили су рецензент др Ивица Тодоровић и
уредник Борисав Челиковић.
У Галерији Музеја представљен је Зборник
саопштења Ра�на 1943. �о�ина: ре�ресије
оку�а�ора и оружани сукоби у ужичком, чачанском и �о�сувоборском крају. Зборник су 13.
септембра представили Миливоје Трнавац,
Александар Стојановић, др Милош Тимотијевић и Делфина Рајић.
У Галерији Музеја Делфина Рајић одржала
је 25. септембра предавање Архи�ек�онско
наслеђе Чачка, у оквиру Европске ноћи истраживача, а у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању Чачка.
У четвртак 4. октобра у просторијама Библиотеке Вук Караџић у Крагујевцу одржана је
промоција каталога Обреновићи у музејским
и �ру�им збиркама Србије и Евро�е V. На промоцији су говорили приређивач Александар
Марушић и рецензент др Милош Тимотијевић.
У понедељак 5. новембра у библиотеци Међуопштинског историјског архива у Чачку одржана је промоција књиге Ивана Јастребова
С�ара Србија и Албанија коју је приредио
Борисав Челиковић. На промоцији су осим
приређивача говорили др Милош Тимотијевић и др Дарко Гавриловић.
У Галерији музеја у Чачку 9. новембра представљен је V том Обреновићи у музејским и
�ру�им збиркама Србије о ком су говорили др
Милош Тимотијевић, Александар Марушић
и Делфина Рајић.
Књига Између Велике Албаније и оку�иране
Србије. Нови Пазар, Ту�ин и Ибарски Колашин (1941-1944) представљена је 3. децембра
у Галерији музеја. О књизи су говорили др
Наташа Милићевић, МА Раде Ристановић, др
Милош Тимотијевић, др Милутин Живковић
и Делфина Рајић.

У Галерији музеја у организацији издавачке куће Пчелица и Народног музејау
Чачку 26. децембра представљена је књига
Мали војник великог рата, аутора Зорана

Милекића. У програму су учествовали
Зоран Милекић и Делфина Рајић.
КАДРОВИ
Историчар др Милош Тимотијевић је на основу
својих радова, њиховог квалитета, броја и других научно-истраживачких подухвата, добио
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а преко Института за новију
историју Србије у Београду, научно звање
научног сарадника (број 660-01-00006/355
од 31. 1. 2018).
Драгана Поповић Кецић радила је на месту
хигијеничара током 2018. године.
Стојана Марјановић, хигијеничар, била је на
породиљском одсуству до 22. фебруара 2019.
године, након чега јој је престао радни однос.
Вујадин Вујадиновић је радио у Музеју на
одређено време у периоду од јануара до маја
месеца.
Љубинка Павловић је започела рад у Музеју
1. јуна 2018. године у оквиру стручне праксе
Националне службе за запошљавање.
Слађана Ђурашковић, дипл. инж. информатике, радила је у Музеју у периоду од 3. септембра до 2. октобра 2018. године.
Милица Јечменица је у периоду од 7. новембра 2018. до 15. јануара 2019. године радила
у библиотеци Музеја.
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