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РАЗВОЈНИ ИЗАЗОВИ СРБИЈЕ: МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ
ГЕОГРАФСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
У РЕШАВАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПРОБЛЕМА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
АПСТРАКТ: Рад анализира методологију имплементације географских информационих система општине Александровац у јединствени ГИС. У том циљу потребно је извршити инвентаризацију физичко-географских и социо-економских елемената и фактора простора. ГИС по правилу оперише огромном количином података и они су организовани у
структуре података, које захтевају комплексне концепте за опис геометрије објеката и специфицирање сложених типолошких веза. Дат је приказ предлога пројекта ГИС за подршку
функционисању локалне самоуправе заснован на ГИС технологијама, садржаја истраживања
и указано на потребу израде и имплементације система.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: примена, географски информациони системи, Александровац, проблеми

Положај, облик и величина територије
Природни услови и ресурси општине Александровац представљају
физичкогеографску основу социо-економског развоја територије. Комплементарни утицај природних услова посебно је изражен на овој територији
због сложене композиције рељефа. У природној средини општине Александровац одвијају се бројне друштвене и индивидуалне активности и делатности, сложени социо-економски процеси који (ин)директно утичу на просторно-функционални развој, историјско-цивилизацијске тековине, демографске трендове, економију и слично.
Територија општине Александровац има облик неправилног полигона који је оријентисан у упоредничком правцу. Западни и источни део територије је шири, а средишњи – ужи. У средишњем делу општинска територија сужена је са јужне стране два пута и то: у зони долине реке Расине у
правцу атара села Грчак и између села Ракља и Стубал где се у виду појаса
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широког 3 km увлачи атар села Ботуње (К. О. Ботуња, К. О. Покреп и К. О.
Црвена Јабука), која административно припада Брусу. Такође, територијално је издужена у правцу североистока низ долину Пепељуше ка Крушевачком басену и долини Западне Мораве. Ваздушно растојање најудаљенијих
тачака територије варира у упоредничком правцу 25–36 km, а у меридијанском 7–18,3 km.
Територија општине Александровац налази се у јужној половини
централне Србије. Захвата простор између централног била Копаоничке
групе планина на западу, долине доњег тока Западне Мораве и Крушевачког басена на северу, доње Расине и западних огранака Великог Јастрепца
(1.492 m) на истоку и сниженог развођа средњег тока Расине на југу. Највећи делови територије (313,46 km2, односно 81,1%) припадају последњим већим десним притокама Западне Мораве, односно средњем и горњем делу
слива Пепељуше и горњем делу слива Расине. Крајњим западним деловима
(52,79 km2 или 13,66% укупне територије), преко планине Жељин и дисецираних површи (1.150–1.250 m н. в.) северног обода Равног Копаоника (163,5
km2), Александровац залази у слив Ибра, односно горње делове, њене десне
притоке, Јошаничке реке. Три фрагментиране површине северног дела територије условно, преко краћих водотокова, припадају непосредном сливу
Западне Мораве (десна долинска страна).
Административно-територијална компонента развоја
У актуелној административно-територијалној подели општина
Александровац, због издуженог упоредничког пружања, захвата централне
и западне делове Расинског округа, једног од 18 на територији централне
Србије.
Табела 1: Неки показатељи положаја општине Александровац
у Расинском округу (по попису 2002)

Општина
Александровац
Брус
Варварин
Крушевац
Трстеник
Ћићевац
Укупно

Површина
у km2
387
606
249
854
448
124
2.668

Број
Број
Просечна
насеља
становника
густина
ст./km2
Укупно Градска Градско Укупно
55
1
6.476
29.389
75,94
58
1
4.653
18.764
30,96
21
–
–
20.122
80,81
101
1 57.347
131.368
153,83
51
1 17.180
49.043
109,47
10
1
5.094
10.755
86,73
296
5 90.750
259.441
97,24

Општина Александровац се граничи са шест општина, од којих три
припадају Расинском (Брус, Крушевац и Трстеник), а три Рашком округу
(Рашка, Краљево и Врњачка Бања). Са површином од 386,55 km2 и 29.389
становника (попис 2002.) Александровац спада у ред општина централне
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Србије са просечним величинским параметрима (0,69% територије и 0,54%
становништва), а у склопу Расинског округа (2.668 km2) учествује са 14,5%
територије и 11,33% становништва. Од шест општина Расинског округа, по
површини од ње су мање Ћићевац (124 km2) и Варварин (248 km2), а по
броју становника Ћићевац (10.755), Брус (18.764) и Варварин (20.122).
Просечна величина К. О. је 7,59 km2, а просечна величина атара насеља 7,03
km2. Када су у питању појединачне површине К. О. и атара насеља на
територији општине Александровац постоје велике разлике. Најпространије
К. О. и атаре насеља имају Рогавчина – 3.255,2 ha, Јелакци – 2.372 ha и
Плоча – 1.745 ha. Најмања К. О. је Кожетин са 196 ha. Атар насеља мањи од
200 ha има три насеља (Поповци, Старци и Кожетин).

Саобраћајно-комуникациона компонента развоја
Саобраћај је стара и динамична активност од значаја (услов и оквир
материјалног и свеукупног друштвеног развоја) за раст атрактивности и
учвршћење свеукупне социо-економске арматуре и друштвено-историјског
развоја неког простора. Прву значајнију саобраћајну функцију данашњи
простор општине Александровац је морао доживети већ у касном Римском
царству. Тада је, због померања тежишта развоја и преношења управне и
политичке организације у Савско-моравски простор, овде морао пролазити
један од попречних путних праваца са функцијом повезивања важних комуникација на истоку, долином Мораве (Via militaris) и долином Ибра на
западу са рудиштима и рударским колонијама Сребрне планине (Montagna
dell Argento). Из тог периода свакако потичу и први објекти за обезбеђење
путева, а можда и за смештај путника. Поједини аутори указују на постојање римских насеља у Лаћиследу и Пуховцу, али и оближњим Златарима у
долини Расине. Нису ретки топоними у Жупи који асоцирају на присуство
античког Рима. На пример, „Римско гробље“ – Дашница, Старци, Пуховац
или „Римска чесма“ – Ракља. Велики су изгледи да је и Козник имао античку претечу, као и Обође (планински врх – Градиште 1089 m), на саставцима
Јошанице – Криве и Плочанске реке.
Иако недовољно развијена и просторно неравномерно заступљена,
мрежа саобраћајне инфраструктуре (квалитет и квантитет) на простору општине Александровац показује зависност како од друштвено-економских
фактора, тако и од природних услова средине, пре свега од морфоструктурних форми. Геосистемски склоп територије окружења, али и саме општине,
у највећој мери је одредио глобалне и регионалне правце саобраћајних токова, као и већи део локалне саобраћајне мреже. Рецентан саобраћајногеографски положај, иако доминантно периферан, има извесна позитивна
обележја и то пре свега са становишта доступности најзначајнијим саобраћајним коридорима и удаљености од економских центара, различитог регионално-функционалног значаја, који се налазе у окружењу.
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Саобраћајна удаљеност Александровца од суседних општинских
центара је следећа: од Крушевца 35 km, Бруса 22 km, Врњачке Бање 51 km,
Трстеника 61 km, Краљева 78 km, Блаца 65 km, Рашке 89 km. Од најближег
укључења на ауто-пут (Појате) удаљен је 63 km.
Локални или тзв. општински путеви представљају изузетно значајан
део капиларне путне мреже и повезују насеља на унутаропштинском и међуопштинском нивоу, а представљају и прилазе појединим издвојеним локацијама ван насељених места који су од различитог значаја (привредни,
туристички, комунални). Локалну путну мрежу чини више од 50 деоница
дужине 415 km, од чега са савременим коловозом 205 km или 49,4%. Иако
готово половина тих путева има савремени коловоз, они се налазе у релативно лошем експлоатационом стању због немогућности локалне самоуправе у чијој су надлежности да их квалитетно и редовно одржава.

Педогенетски и ерозивни процеси
У спрези матичног супстрата и других педогенетских фактора (климе, рељефа, живог света и људи), на територији општине Александровац
развија се велики број хетерогених педолошких системских јединица различите агроеколошке вредности. По еколошком и економском значају издвајају се алувијална тла (флувисоли) на квартарним и терцијарним седиментима ширих речних долина и различити варијетети смоница (веритосоли) на
бескарбонатним растреситим супстратима иловастог састава централног дела Жупске котлине. Значајан економски потенцијал имају и лака и средње
тешка земљишта иловачастог састава развијена на шкриљцима и флишу и
смеђа земљишта (гајњаче) и редзине на лапорцима и кречњацима. На значајним површинама, нарочито планинског подручја (изнад 600 m н. в. налази се око 48% територије), најраспрострањенија су руда и смеђа подзоласта
и друга плитка, скелетоидна (генетски неразвијена) и неплодна земљишта
(литосоли, регосоли и колувијум). Знатне површине захватају и литогене црнице на серпентинитима.
Табела 2: Структура пољопривредних површина према
начину коришћења 2001. године у ha и %

Структура
Оранице и баште
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Свега обрадиво
Пашњаци
Укупно

Површина у ha
9.625
4.113
2.822
3.004
19.564
5.617
25.181

%
38,22
16,33
11,21
11,93
77,69
22,31
100
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Високо учешће пољопривредних површина (табела 2), као и структура њиховог коришћења, не одговара екогеографском потенцијалу (бонитету) и доказ је лошег коришћења земљишта (неуважавање критеријума
плодности и еродибилности) и територије општине Александровац у целини. Највећи део тих ограничења проистиче из агро-еколошких услова, веома неповољне аграрне структуре и ниског степена уређености пољопривредног земљишта, укључујући прекомерну обешумљеност и изражене ерозивне процесе. Значајне површине земљишног фонда заузете су или угрожене и разним другим процесима, претежно антропогеног порекла.
Површина расположивог пољопривредног земљишта је у периоду
1974–2001. увећана за 39 ha, или за 0,15% укупних површина, с тим што су
обрадиве површине смањене за 75 ha или за 0,38%. Губитак винограда у наведеном периоду износи 708 ha, односно 20,06%, док су површине под ораницама и баштама повећане за 1019 ha или за 11,84%. Такође, дошло је и до
смањења под воћњацима (405 ha) и ливадама (163 ha), а повећања код пашњака (114 ha).
Дуготрајна и неадекватна примена агротехничких мера довела је до
нарушавања квалитета земљишта: повећања алкализације, концентрације
појединих тешких метала (бакра преко 100 ppm), радиоактивности (вероватно носачима храњивих материја у вештачким ђубривима) и друго. Ово је
нарочито карактеристично за површине под виноградима које се и најдуже
и најинтензивније третирају синтетичко-хемијским и другим средствима
(хербициди, пестициди, фунгдициди, инсектициди, минерална ђубрива и
друго).
Велика количина падавина на планинама, планинском ободу и косама условљава испирање и одношење земљишта. Велики нагиби погодују
ерозији, па је и са тог становишта стварање и развитак земљишта отежан.
Крчење шума ради добијања плодног земљишта и пашњака знатно утиче на
деградирање педолошког покривача. Највећи проблем који последњих деценија мења природну слику општине Александровац и утиче на живот локалног становништва јесте интензивирање рецентних ерозивних процеса,
који обезвређују потенцијалну вредност земљишта као обрадивог и сточарског ресурса. Човек је, нажалост, био у највећем броју случајева иницијатор
тих негативних процеса, који су у условима одговарајућег геолошког састава и хумидне климе (влажне јесени и пролећа, дуготрајан снежни покривач)
допринели настанку различитих видова ерозије, стварању специфичних микрооблика рељефа и смени доминантних вегетацијских типова. Плувијална
ерозија на оголићеном тлу (покушаји стварања већих обрадивих површина
и експлоатације шума), створила је велики број бразди, јаруга и вододерина
које доводе до стварања клизишта. Поред карстне ерозије, на ливадама и
пашњацима изражен је еолски утицај који доприноси појави дефлације површинског слоја земљишта. То је честа појава на планинским деловима општине Александровац, али и у суседним општинама, јер је тло на знатним
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површинама оголићено и незаштићено од дејства негативних агенаса. Узроци томе су прекомерна обрада и испаша, кратак вегетациони период којим
би се фитоценозе у потпуности регенерисале и постојање правих коридора
који служе као стазе за кретање стоке. Путеви стоке су трасе којима ће после јачих киша кренути бујице и створити јаруге и вододерине. Као праве,
ерозијом још увек недодирнуте оазе, могу се видети делови земљишта под
пашњацима на којима се налазе жбунови и ниска дрвенаста вегетација.
Уколико је матична стена кречњак, ерозија се развија до фазе оголићења,
чиме се пољопривредна вредност тла умањује, а предеоне карактеристике
мењају и утичу на његову функционалност. Анализирајући стање рецентне
вегетације могуће је уочити сукцесивне промене у њеном склопу које су настале као последица дуготрајне испаше, паљења примарне вегетације, крчења и експлоатације шума, неадекватне обраде земљишта и друго.

Економска и еколошка стабилност
– примарни циљеви развоја општине
Примарни циљ развоја општине Александровац везан је за обезбеђивање економско-еколошке стабилности локалне заједнице која се може
постићи, једним делом, применом географских информационих система у
управљању на локалном нивоу. Разумљиво, у складу са наведеном тврдњом
намеће се питање „зашто само једним делом?“. Одговор је једноставан, јер
примена ГИС-а у обезбеђивању економске стабилности урбаног и руралног
дела општине зависи од локалних органа и од самих грађана општине.
Ради обезбеђивања услова за имплементацију географских информационих система у општини Александровац треба урадити следеће:
– дефинисати улогу локалног нивоа управљања /de jure/ и обезбедити хоризонтално и вертикално повезивање са другим нивоима управљања
/de facto/,
– успоставити сарадњу локалних служби у оквиру локалног/регионалног планирања, извођења радова, одржавања система, управљања водном, енергетском и комуналном структуром, комуналним сервисима,
– усмерити обавезе комуналних сервиса према уређењу земљишта,
– имплементирати урбанистички план општине и спровести друге
сличне активности.
ГИС може да обезбеди оптимално уређење територије поређењем
бројних параметара, али и тестирањем метода и изналажењем решења уз
минималне губитке. Применом аналитичких метода, извори података (пописи броја становника и домаћинстава, економске студије, теренска истраживања и слично) доводе се у корелацију у оквиру јединственог информационог система. Применом компјутерских софтвера, односно комбиновањем информационо-комуникационих технологија ствара се информациона
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база података, а тиме и отвара могућност повећања броја корисника истих
података у дигиталној форми. Тиме се кумулативно увећава информатичка
база о општини и остварује помак у примени компјутерских технологија на
локалном нивоу. Коначан циљ коме тежи друштво јесте да применом нових
информационих технологија у управљању обезбеди одрживе услове да локални органи квалитетом услуга одговоре растућим потребама домицилног
становништва.
Формирање ГИС базе података и њена примена на локалном нивоу
омогућили би комплексно сагледавање односа и веза (једносмерне, двосмерне, вишесмерне) између географских објеката, појава и процеса у општини Александровац. Информациона база би допринела квалитетнијој
анализи геопросторне структуре, бољем функционисању и организацији геопростора, а било би омогућено и ажурирање промена на терену. Симулацијом различитих промена (метеоролошких, хидрогеолошких, ерозивних,
фитогених) у општини Александровац, помоћу информационе базе података и применом нових информационих технологија управљања отворена би
била могућност различитих варијанти интервенција.

Примена географских информационих система
у мониторингу стања животне средине
ГИС би могао наћи примену у управљању и заштити природних добара у општини Александровац. Пре тога, потребно је дефинисати методологију и поступке и спровести активности заштите прилагођене локалној
средини. Најбољи поступак заштите постиже се квалитетним управљањем
природним добрима, јер као очувани делови природе посебних природних
вредности, природна добра имају еколошку, научно-едукативну, културну,
рекреативну, историјску и туристичку вредност. Планским активностима,
природну баштину треба повезати у информациону мрежу природних добара са просторно-функционално блиским и комплементарним добрима у
окружењу. Главни разлог због којег је неопходно да се примени овакав информациони систем, јесте недостатак валидних информација о квалитету
стања животне средине. Сем тога, досадашња научна истраживања општине
углавном су била парцијална и монодисциплинарна. Ништа мањи разлози
за стварање система јесу ограничени капацитети природних ресурса, рачунарска техника која ће подржати систем управљања и други.
Циљеви изградње информационог система су јасни и односе се на
мониторинг тренутног стања, инсистирање на планском и рационалном коришћењу природних ресурса, контролу и праћење загађивача животне средине, повезивање информационих подсистема у централни информациони
систем, решавање конфликтних односа у животној средини и др. У даљем
поступку дефинише се ширина коју ГИС треба да покрије и параметри који
ће имати учешћа у развоју система, утврђују екипе стручњака који ће про-
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јектовати систем и слично. Једноставно речено, приступа се дефинисању
методологије рада.
У оквиру јединственог информационог система животне средине
општине Александровац потребно је направити подсистеме, при чему би
сваки од њих манипулисао одређеном класом података:
– подсистем са подацима о математичкој основи
– подсистем тренутног стања средине
– подсистем о процесима и појавама у средини
– подсистем уређења и заштите и
– подсистем контроле и управљања средином.
Ових пет подсистема представљају комплексан систем животне средине. Истраживање једног подсистема је изводљиво уколико се „иде“ и у
ширину прикупљања података (од општих ка посебним, по тематици и др).
Подаци о тренутном (актуелном) стању животне средине могу се разврстати у три веће групе:
– природне
– људске и
– капиталне (изграђене).
Подаци о природи се деле на геолошке (геолошка грађа и минералне
сировине), геоморфолошке (подаци о рељефу), климатске, хидролошке ресурсе (изворишта, текуће површинске воде, стајаће површинске воде, подземне воде).
Применом различитих ГИС софтвера могуће је урадити индикационе карте, специјалне карте хидрогеолошког рејонирања, карте површина које су перспективне за истраживање подземних вода, карте подземних вода и
друго. Природној групацији припадају педолошки и вегетациони ресурси
(врста дрвећа, старост и др.).
Подаци о наведеним елементима животне средине се прикупљају,
анализирају и меморишу у базу података (подсистемску и системску), одакле се врши припрема за даљу обраду. Даљом обрадом добијају се и изводе
подаци о обнови шума, динамици раста стабала, класама земљишта, могућностима појаве шумских пожара, штети од ветра, процени дрвних маса,
вредновање структуре, инвентаризација вегетационог покривача и др.
После претходне анализе прелази се у следећу фазу рада која се односи на израду тематских карата као посебних инструмената контроле.
Људски ресурс као најважнији детаљ у животној средини обухвата податке
о укупном броју становника, активном становништву, пољопривредном
становништву, итд. Ажурирани подаци о становништву у комбинацији са
природним и капиталним ресурсима могу да обезбеде већи степен функционалне кохезије и интегрисаности општине Александровац.
Капитални (изграђени) ресурси обухватају све објекте на терену које је створио човек. Сходно томе, на терену се прикупљају подаци везани за:
хидрограђевинске и водопривредне објекте, електроенергетске објекте, га-
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соводе, топловоде и цевоводе, зграде и објекте индустрије, зграде и објекте
у пољопривреди, шумарству и лову, стамбене и комуналне зграде, објекте
ванпривредних делатности и друго.
Прикупљени подаци о природним одликама, људским ресурсима и
капиталним ресурсима треба да се односе на затечено стање животне средине у току теренског истраживања, а њихово правилно прикупљање и ажурирање утиче на квалитетно управљање, у нашем случају, на локалном нивоу.
РЕЗИМЕ
РАЗВОЈНИ ИЗАЗОВИ СРБИЈЕ: МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ
ГЕОГРАФСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У РЕШАВАЊУ
ГЕОПРОСТОРНИХ ПРОБЛЕМА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Досадашња научна истраживања потврдила су да примена ГИС-а у
управљању локалном средином може да обезбеди квалитетнију функционалну организацију. Помоћу информационе базе података могу да буду сагледане последице демографског и економског развоја јер се у њима сажимају економски, социјални и психолошки аспекти развоја. Без обзира на
узроке и последице географских промена на терену, уколико се не приступи
савременој информационој обради података и не сагледају сви аспекти утицаја, општина Александровац ће и даље остати недовољно истражена јер
сложене физичко-географске и социо-економске промене намећу потребу
даљих истраживања везаних за примену савремених технологија управљања, а све то ради обезбеђивања економске стабилности. Резултати истраживања у општини Александровац, који би били приказани у облику географске информационе базе, могу послужити као научна основа везана за планирања локалног и регионалног развоја, политике инвестиција, јер би били
идентификовани потенцијали и дефинисана ограничења развоја урбаног/руралног дела општине. Ова проблематика обухвата завршне захтеве, који се
допуњују и пратe систем током читавог његовог рада. Преиспитивање и побољшање мора да буде у складу са стандардима за управљање квалитетом
(ИСО 9000) и стандардима система управљања животном средином (ИСО
14000). Преиспитивање се односи непрестану контролу и одржавање ГИС-а.
Оно треба да омогући: регистровање објеката који врше утицај на средину,
упоређивање са претходним стањем и стално праћење свих елемената средине.
С обзиром на то да је еколошки аспект развоја општине подједнако
важан као и економски, општи развојни циљ коме треба стремити јесте да
се обезбеди еколошки развој који би био у функцији благостања људи.
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SUMMARY
SERBIAN DEVELOPMENT CHALLENGES: POTENTIAL
APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
IN SOLVING GEOSPATIAL PROBLEMS
OF THE MUNICIPALITY OF ALEKSANDROVAC
Scientific research has confirmed that the application of GIS in managing
the local environment can provide good functional organization of the municipality. Use the information database could be perceived consequences of demographic and economic development, because they summarize the economic, social and psychological aspects of development. Regardless of the consequences
of geographic change on the ground, unless a modern information processing
data and do not look at all the aspects of impacts, the municipality will continue
to be fully explored, because of complex physical-geographical and socioeconomic changes, imposed by the need for further research related to modern
technologies of management (all in order to ensure economic stability). This issue includes the final requirements, which is constantly being updated and monitor the system throughout its operation. Review and improvement must be in accordance with the standards for quality management (ISO 9,000) standards and
systems of environmental management (ISO 14,000).
Given that the ecological aspects of development are equally important
as the economic, general development objective which is to be pursued is to ensure ecological development that would be a function of well-being.
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РЕЧНА МРЕЖА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
АПСТРАКТ: Речна мрежа општине Александровац је разграната, али неравномерно развијена у појединим мањим просторним целинама. Познавање речне мреже, односно
услова отицања падавина, испаравања и уопште диференцираног квантитета, квалитета и доступности површинских водних ресурса чини незаобилазну компоненту у вредновању и валоризацији простора. Основу црту речне мреже општине Александровац дају делови њених
најзначајнијих сливова − Пепељуше, Расине, Јошаничке и Брезовичке реке.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: речна мрежа, стални водотокови, Пепељуша, Расина

Увод
Речна мрежа је важан хидрографски фактор и фундаменталан део
природе − последица и узрок многобројних појава и процеса у геопростору.
Зато је она и незаобилазна компонента истраживања у комплексној анализи
сваке геопросторне целине. Уколико је речна мрежа гушћа (већа дужина токова на јединици површине) отицање падавина је брже и веће, а испаравање
и понирање мање и обратно. Између појединих делова територије општине
Александровац постоје знатне разлике у типовима и густини речне мреже.
На њихову разноврсност, појединачно и кумулативно, утиче низ фактора,
међу којима се посебно истичу: тектоника, геолошки састав, вертикална
разуђеност рељефа, количина и начин излучивања падавина, температура
ваздуха, вегетација, испаравање и друго.

Карактеристике речне мреже општине Александровац
Речна мрежа сталних и повремених токова општине је разграната (доминира вододржива подлога), али неравномерно развијена и формирана у
различитим периодима геолошке прошлости. Код генезе хидролошке мреже
постоје знатне разлике између Горње и Доње Жупе. На простору Горње Жупе она је знатно старија, а у Доњој Жупи, нарочито испод 390 m а. в, млађа и
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развијала се упоредо са повлачењем воде неогеног Панонског језера. Водотокови у горњим деловима сливова Расине и Пепељуше немају класично долинско дно, а долинске стране су стрме (превласт вертикалне у односу на бочну
ерозију).
У средишњим деловима територије општине, између правца Стубал–
Дренча–Тулеш на западу и Доњи Ступањ–Лаћислед на истоку, речна мрежа
је решеткасто-центрипеталног карактера. Постоје и елементи правоуглог
типа речне мреже и то нарочито на правцу Разбојна–Доброљубци, а затим
делимично и у зони Дашница–Горњи Ступањ. Појава овог типа речне мреже условљена је тектонским предиспозицијама простора (паралелне раседне структуре и судар Динарида и Родопске масе), а манифестује се паралелизмом токова Расине и Пепељуше, као и појединих њихових притока, и
њиховим лактастим скретањима (Доброљубачка котлина) од југоисточног
(динарског) ка североисточном правцу. На крајњим западним деловима територије (изворишна челенка Јошанице) као и на ниским неогеним косама
према Расини и Западној Морави речна мрежа је радијалног карактера.

Легенда: 1 – стари токови; 2 – каптирани токови; 3 – нови токови;
4 – садашња развођа; 5 – стара развођа
Слика 1: Развитак речне мреже Расине и Пепељуше
(према Кребс Н., 1922. и Милић Ч., 1964)

Осим појединих изворишних кракова Расине и Јошаничке реке територија општине Александровац нема значајнијих транзитних водотокова.
Oсновне хидролошке специфичности дају јој горњи и средњи део тока Пепељуше, односно Вратарнице (понекад Лесеновачке реке) као њен најдужи
и најузводнији изворишни крак и горњи део тока Расине. Ова два речна тока су последње веће десне притоке Западне Мораве (L=220 km и F=15.468
km2), а у укупној површини слива учествују са 1.390 km2 или 8,99%.
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Сливовима Пепељуше и Расине припада укупно 313,1 km , односно
80,9% територије општине Александровац. Појединачно, горњем и средњем
делу слива Пепељуше припада 215,1 km2 или 55,58%, Расине – 98 km2 или
25,32% и Јошаници – 53,5 km2 или 13,82%. Три мање фрагментиране територије, укупне површине 20,4 km2, или 5,27% северног дела општине Александровац, условно, преко краћих водотокова, припадају непосредном сливу Западне Мораве. У сливу Брезовичке реке (изворишни краци Лесковичке
реке) је 9,4 km2, сливу Сребрнице (Омашничка и Пасјачка река и Влашки
поток), десне притоке Западне Мораве – 4,6 km2, а на крајњем североистоку
територије општине, у сливу Глободерског потока (Голубовачки и Липовачки поток), десна притока Западне Мораве – 6,4 km2. На крајњем југоисточном делу територије општине три фрагментарне површине се одводњавају према средњем делу тока Расине. По површини је највећи слив Дугиног потока, леве притоке Жилиначке реке, који извире на падинама Дугин
брега (554 m).

Слика 2: Орохидрографска карта општине Александровац

Расина (L =92 km и F=1.054 km2)1 је последња већа десна притока Западне Мораве и водом најбогатији ток на територији општине Александровац. Настаје на коти 707 m код села Рогавчине на падинама Жељина, југозападно од планинског врха Чекер (835 m), од саставница Врањуше и Поломске реке. Врањуша настаје на источним падинама Равне планине (1357 m) и
Црног врха (1542 m) – дужина тока 8,19 km, а површина слива 17,11 km2.
Поломска река, која настаје од Гарешнице и Бурманске реке, са својом ду1

Постоје честе, а понекад и значајне разлике у навођењу морфометријских и других квантитативних карактеристика појединих сливова. Тако се за Расину могу наћи подаци
да је дуга између 83–92 km, а за површину слива 981–1054 km2.
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жом саставницом Бурманском реком, има дужину тока од 5,8 km, а површину слива од 6,48 km2.
Врањуша дренира падине Жељина, а Поломска река Жељина и Гоча.
Оба водотока су, иако значајно под шумским површинама, типични планински, бујичног карактера са изразитом осцилацијом протицаја. Уколико
су падавине јаке прерастају у снажне бујичне токове са појавом вученог наноса. Протицај Врањуше, у сушном периоду – минималне воде, измерен
1980. године износио је 76,8 l/s. На овој реци је 1981. године формиран и
водозахват, део водоводног система „Жељин“2 за снабдевање водом Александровца и других насеља у Доњој Жупи3. Са овог водозахвата на пречишћавање се преусмерава око 20 l/s воде.

Слика 3: Делови слива Расине на територији општине Александровац
2
У систему овог водоизворишта су и две каптаже у атару села Рогавчина – „Врело“
(Qmin=20 l/s) и „Гочани“ (Qmin=15 l/s).
3
Чињеница да водоводни систем Жељин (капацитета 70 l/s) водом снабдева и поједина сеоска насеља општине Брус, по одредбама Закона о водама члан 5 тачка 15 (Службени
гласник, 46/1991) даје му категорију регионалног система за снабдевање становништва водом.
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На Загржи, левој притоци Расине, односно њеном најузводнијем делу
званом Гочка река, формирана је акумулација Селиште (запремине 380.000
m3) која у периоду јул/октобар (туристичка сезона) обезбеђује 70 l/s воде за
систем водоснабдевања Врњачке Бање. Загржа извире на територији општине Врњачка Бања и најзначајнији је транзитни ток општине Александровац.
Пукотински тип издани, о коме је било речи, заузима око 30% територије општине Александровац. Присутан је у магматским стенским масама
од којих су изграђени Жељин (западни део територије), предео око Лаћиследа (источни део територије) и део терена у атарима Љубинци и Доброљупци. Пукотински тип издани има највеће распрострањење и доминира у
карбонатним и магматско-гранодиоритним масама Жељина (атари Плоча,
Козница, Рокци, Вранштица, Рогавчина).4 Карактерише га висока вредност
површинског (70% укупних падавина) и специфичног отицаја. Подземне
воде карстно-пукотинског типа издани су хидрокарбонатно-калцијумско,
магнезијумске, ниске минерализације, ниске опште тврдоће и слабо базне.
Средњи хемијски састав подземних вода карстно-пукотинског типа издани
може се представити формулом Курлова: M0.25 HCO383 / Ca51 Mg36 Na13 (Миленић Д., 2007).
Дужина тока Расине на територији општине Александровац је 13,76
km, а укупна површина слива 98 km2. Дужина свих картираних сталних водотокава у сливу износи 120.935 m, а густина речне мреже 1,23 km/km2. Пад
речног корита од саставака Бурманске и Поломске реке до изласка Расине
са територије општине Александровац је од 777 до 507 m. Максимална висина на територији слива Расине, који припада општини Александровац, износи 1785 m (врх Жељина), а минимална 285 m у источном делу атара Доброљубаца у сливу Жилиначке реке. Најзначајнија лева притока Расине на
територији општине је Јабланички поток (L=6,78 km и F=5,88 km2), а десне
Бонџићка р. (L=6,13 km F=12,79 km2) и Козничка р. (L =6,9 km и F=9,24 km2).
Табела 1: Површина, дужина и густина речне мреже сталних водотокова
у појединим сливовима на територији општине Александровац

Слив
Расина
Пепељуша
Јошаница
Брезовичка река
Сребрница
Глободерски поток
4

На територији општине Александровац
Дужина сталних
Густина речне мреже
Површина
водотокова
у
km
сталних водотокова
2
у km
у km/km2
98,0
120,935
1,23
215,1
114,820
0,53
53,5
62,828
1,17
9,4
9,528
1,01
4,6
3,504
0,76
6,4
9,050
1,41

Један од најјачих извора које дренира издан у оквиру мермера јесте Рогавско врело које се налази на контакту мермерисаних кречњака и кристаластих шкриљаца на левој долинској страни Рогавске реке.
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Слика 4: Карактеристични попречни профили топографске површине
на територији општине Александровац

Пепељуша (L =45 km и F=336 km2) је најзначајнији водоток општине
Александровац и претпоследња већа десна притока Западне Мораве. Њеном
сливу припада 55,58% територије општине. Настаје испод Бежановачког брда (777 m) од изворишних кракова Рајшчевице и Клисуре, на 580 m у атару
Велике Врбнице. Најузводнији крак њене саставнице Клисуре је Стрменичка река која извире на источној падини планинског врха Виљац (1077 m) на
висини од 990 m. Дужина сталних водотокова у сливу Пепељуше на територији општине Александровац је 114.820 m, а густина мреже 0,53 km/km2
или 71% од средње вредности за територију Србије.
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Пепељуша је, као и већина њених притока, бујични водоток. Највећи
део њених вода протекне у виду поплавних таласа, најчешће у зиму (фебруар, март) и пролеће (мај). У зимским месецима, иако је у сливу релативно
мало падавина, не долази до смањења протицаја јер већим делом влада
„жупна клима“ (благе зиме). Максимум воде у мају последица је високих
месечних количина талога, које се на простору Горње Жупе крећу између
100–130 mm. Најмањи протицаји су у септембру и августу, месецима са највећим испаравањем и мањом количином падавина. Специфични отицај у
њеном сливу се интензивно смањује од изворишта према ушћу, а током летњег дела године она поприма обележје алогеног (егзотичног) водотока зато
што највећи део доњих кратких притока тада пресуши, па и она сама.
Табела 2: Протицај Пепељуше на профилу Велика Врбница Доња
у периоду 1961–1990
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Слика 5: Графички приказ протицаја Пепељуше на профилу Велика Врбница Доња
у периоду 1961–1990

Средњи месечни протицаји указују на велике сезонске осцилације током године (1 : 4,26). Апсолутне амплитуде као реална представа стања
протицаја су још неповољније (1 : 107), а екстремне и знатно више. Иако су
поплаве релативно ретке оне могу да нанесу велику штету. Тако је 1. августа 1934. велика поплава у Доњој Жупи однела и људске жртве, две у Александровцу и три у Ратају. После ове велике поплаве покренути су регулациони радови у сливу, а нарочито кориту Велике (Кожетинске) и Мале (Дреначке) реке. Корита река су чишћена и продубљивана, обале утврђиване, а
меандри просецани.
Слив Пепељуше, као мањи, уклопљен је у северно конкавно развође,
суседног већег, слива Расине тако да на важним деловима свог тока нема
значајнијих десних притока. Изузетак је најузводнија већа десна притока
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Крупаја (извире на 730 m) која са главним током има скоро паралелан правац пружања. Улива се у Вратарницу, узводни део Пепељуше, у атару Горњих Вратара, југоисточно од планинског врха Караула (656 m) на 479 m.
Такође, простор источно од Горњег и Доњег Ступња, сливови Максићког,
Црквеног и потока Прштеник, одводњава се Мешевским водотоком према
Пепељуши. Мешевски поток је најзначајнија десна притока доњег тока Пепељуше, у коју се улива источно од Треботина на 171,6 m н. в. Као централни и најдужи водоток, на простору Доње Жупе прима две веће леве притоке, Велику (Кожетинску) и Малу реку да би потом отицала под именом Пепељуша.

Слика 6: Делови слива Пепељуше на територији општине Александровац

Кожетинска река (L=19,2 km и F=47,5 km2) настаје под Кожетинском
косом и улива се у Пепељушу на 240 m у Доњем пољу југоисточно од Новака. У средњем и доњем делу тока доминантно је упоредничког правца пружања. Формирају је два изворишна крака, од којих леви (Пуховачка река
L=5,5 km) извире у Латковачком брду, а десни састављају Латковачка река
(L=5,44 km), Мала Дубравица, Планиница и Сињевац. Дужи је и виши леви
изворишни крак који настаје од Латковачког и Глувачког потока на 408 m
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н. в. Корито Кожетинске реке, иако делом уређено, у највећем делу свог тока претворено је у колектор комуналних и индустријских отпадних вода.
Панчић Ј., (1869) Кожетинску реку назива Треботинском, а Милићевић Ђ. М., (1876) као и Карић В., (1887) Пепељушу називају Кожетинском реком. Сличне интерпретације присутне су и у појединим новијим студијама.
Мала река (F=50,32 km2 и L=10,41 km) формира се у атару Братића
(засеок Пуношевићи) на висини од 590 m, а у Пепељушу се улива низводно
од Доњег Ступња на 216 m н. в. Најзначајније су јој десне притоке Братићка
и Дреначка река. Братићка река се улива у Малу реку на висини од 375 m,
испод Павловог брда (455 m). Горњевац је најзначајнија лева притока. Дреначка река (L=13,5 км), изворишни крак Леначки (Стамболијски) поток, настаје на југозападним падинама Погледа (735 m) на 680 m. н. в. Улива се
као десна притока у Малу реку у Ратајском пољу на 264 m.
За Кожетинску и Малу реку је карактеристично да њихови сливови у
целости припадају територији општине Александровац. Ова два водотока
максималну количину воде имају крајем зиме и у пролеће, а минималну током лета, када им је водостај низак или често пресуше.
Јошаничка река (L =31 km и F=261 km2), десна притока Ибра (L=244
km и F=7.985 km2), настаје западно од планинског врха Градиште (1089 m)
од Плочанске и Криве реке на 845 m н. в. Укупна дужина сталних водотокова у сливу Јошаничке реке на територији општине Александровац је 62,83
km, а густина речне мреже 1.170 m/km2. Плочанска река са својим притокама одводњава западне делове планинског масива Жељина (Плочка чука је
највиша тачка у сливу – 1779 m), а Крива река делове северног обода простране дисециране површи (1150–1250 m а. в.) Равног Копаоника (163,5
km2). Јошаничка река представља границу Копаоника (F=2.758 km2) и Жељина (F=199 km2), а сливна територија доминантно припада планинском
масиву Копаоника – 66,3%. На територији општине Александровац њен
слив има површину од 53,5 km2 (13,82% територије општине), односно
20,4% укупне површине слива. Унутар граница општине Александровац изворишна челенка Јошаничке реке има облик широке лепезе формиране од
притока њених саставница. Веће десне притоке Плочанске реке (L=8,4 km и
F=12,14 km2) јесу Бачевачки поток (L=3,9 km и F=5,42 km2) и Коњска река
(L= 7,12 km и F=9,79 km2), а веће десне притоке Јошаничке реке Барински
(L=4,97 km и F=7,61 km2) и Велики поток (L=5,04 km и F=7,61 km2)
Брезовичка река је најсевернији слив анализиране територије. На простору општине Александровац површина слива износи 9,4 km2. Укупна дужина сталних водотокова је 9,53 km, а густина речне мреже 1,01 km/km2.
Извориште Брезовичке, односно Лесковичке реке налази се на северним обронцима Папратне (899 m).
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РЕЗИМЕ
РЕЧНА МРЕЖА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Речна мрежа, све појаве површинских вода и за њих везани процеси и облици првенствено су предмет истраживања географâ и географије. Речна мрежа
сваког територијалног оквира најчешће представља скуп појединачних структура,
односно елемената и појава са специфичним својствима. Од многобројних потенцијалних показатеља стања водног ресурса неке територије, најмериторнији су дужина и густина водотокова, водни биланс, плувиометријски режим, преовлађујућа
класа квалитета, ерозиони процеси и друго. Речна мрежа општине Александровац
је разграната, али неравномерно развијена у појединим деловима. Разлике у густини речне мреже указују на издиференциране услове величине и брзине отицања падавина према сталним водотоковима на једној и нивоа евапотранспирације на другој страни.
Укупна дужина речне мреже сталних водотокова, према ТК 1:25000, на територији општине Александровац износи 324,025 km, а густина 837,27 m/km2. Густина речне мреже између појединих сливова као и унутар сливова се значајно разликује. Највећи густину имају припадајући делови речних мрежа Расине (1,23
km/km2), Јошаничке (1,17 km/km2) и Брезовичке реке (1,01 km/km2), а најмању Пепељуша (0,53 km/km2).
SUMMARY
DRAINAGE NETWORK OF ALEKSANDROVAC MUNICIPALITY
The phenomena of surface waters and the related processes and forms are usually research subject for geographers and geography. Drainage network of each of the
territorial framework usually presents a set of individual structures, relatively to the occurrence and processes with specific features. Conversance of the drainage network, relatively to requirement of the conditions of precipitation, evaporation and generally differentiated quantity, quality and availability of surface water resources is an unavoidable
component of the research, assessment and evaluation of area. River network of Aleksandrovac municipality is branched but unequally developed in some of its smaller areas.
Baseline drainage network of Aleksandrovac municipality is formed by parts of its major
river basins – Pepeljuša, Rasina, Jošanička and Brezovička rivers.
The total length of river network for permanent watercourses in the Aleksandrovac municipality, based on the TM 1 : 25000, is 324.025 km, and density of river network for permanent watercourses is 837.27 m/km2. The density of river network between individual basins and within watersheds is significantly different. The highest
density has the corresponding parts of the river network Rasina (1.23 km/km2),
Jošanička (1.17 km/km2) and Brezovička river (1.01 km/km2), and the lowest Pepeljuša (0.53 km/km2).
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ДУШАН РАШКОВИЋ, виши кустос
Нaродни музеј Крушевац
Крушевац, Стефана Високог 15
НЕДА ДИМОВСКИ, дипл. биофизички антрополог
Завод за заштиту споменика културе Суботица
Суботица, Трг слободе 1
САЊА ЦРНОБРЊА, кустос археолог
Завичајни музеј Жупе
Александровац, Жупана Немање 95
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РАНОВИЗАНТИЈСКО УТВРЂЕЊЕ ГРАДИШТЕ
У ЉУБИНЦИМА – ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЧКА
АПСТРАКТ: Рановизантијско утврђење Градиште у селу Љубинци карактерише
континуитет живота од периода бронзаног доба до средњег века. Највише је остатака материјалне културе из рановизантијског периода. О животу у периоду V и VI века на Градишту
говоре налази керамике, новца, фибула и копчи. Истичемо копче типа Сучидава, фибуле са
посувраћеном стопом и занимљиве примерке појасних апликација. Налази пољопривредног
алата и занатских производа говоре о свакодневном животу становништва у насељу.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: утврђење, новaц IV и VI века, копче Сучидава, фибуле са посувраћеном
стопом, остава пољопривредног алата

Географске карактеристике жупског краја, у коме се смењују питомe долине и брдски пејсажи, биле су услов за настанак касноантичких и
рановизантијских утврђења Жупе александровачке (Карта 1). Брдски положаји одувек су били најважнији услов за подизање утврђења. Погодни висински положаји испуњавају основни захтев – могућност организовања одбране, на врховима који морају бити тешко приступачни, али не и недоступни, због организовања нормалног живота у утврђењу. До сада су лоцирана утврђења: Градиште у Пуховцу, Градиште – Милошев Град у Лаћиследу – Мрмошу и утврђење које нас у овом раду највише интересује, Градиште у атару села Љубинци, у засеоку Судимци (Карта 2). Градиште у Љубинцима издвајамо од суседних жупских Градишта, због количине археолошког материјала коју смо могли користити стварајући слику о материјалној
култури једног рановизантијског утврђења. Остала утврђења из околине
Александровца такође заслужују највећу пажњу, али о њима у овом раду
дајемо основне информације, ради лакшег сагледавања археолошке карте
Жупе александровачке.
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Рановизантијски локалитет Градиште у селу Пуховцу налази се 4 km
северозападно од Александровца у правцу Врњачке Бање. Први писани помен овог села пада 1196. године у ктиторској повељи Стефана Немање којом својој задужбини, манастиру Студеници, уз још четири села са подручја
Жупе дарује и ово насеље. На основу конфигурације терена може се закључити да се ради о утврђеном простору неправилног облика, са овалном цитаделом на врху и бедемом који опасује цитаделу. Народни музеј у Крушевцу је седамдесетих година ХХ века добио више случајно откривених металних предмета са овог локалитета: косир, теслу, умбо штита, део вагице и велико цртало за плуг. У Завичајном музеју Жупе случајан налаз је рановизантијско, маслинастозелено глеђосано дно са делом трбуха лонца, ископано приликом радова на проширењу локалног пута. Почетком 2010. године
Завичајни музеј је добио на поклон већи број новчића са овог локалитета,
чији је добар део део сасвим нечитак, док се остатак нумизматичког материјала опредељује у време касне антике и ране Византије, затим налази умба штита, алатки и друго. Сав материјал се датује у V–VI век. Локалитет се
налази на траси важне касноантичке комуникације која је повезивала
област Жупе са рудницима на Копаонику.1
Налазиште Градиште – Милошев Град у селу Лаћислед је утврђење
које се налази на узвишењу које доминира над долином реке Пепељуше, у
чије се корито спуштају југозападне падине. Заравњен елипсоидни плато,
димензија 100 х 70 м, окружен је бедемима, који се наслућују у конфигурацији терена, сем у једном делу где је видљив, грађен од тесаног камена.2
Важно је напоменути да су у Жупи александровачкој са сигурношћу
потврђени касноантички локалитети у самом Александровцу, на потесима
Џодини виногради и Ивковића кућа, где је пронађена ратна појасна опрема
са пет апликација типа пропелера и копчом типа Gala и две крстообразне
фибуле, датовани у другу половину IV века;3 затим једнобродна рановизантијска црква у Дубу.4 У току истраживања 2009. године утврђено је да је
средњовековни град Козник имао континуитет фортификација од касне антике до позног средњег века.5
Брдски локалитети, као што су жупска Градишта, остаци су данас
безимених насеља. Њихова имена највероватније су сачувана у познатом
1

М. Марић, Археолошки локалитети на територији Жупе александровачке, Жупски зборник, бр. 1, Александровац 2006, 27–45; Иван Брборић, Архива Завичајног музеја Жупе.
2
Grupa autora, Ranovizantijska utvrđenja u kruševačkom okružju, (katalog), Kruševac
2000, 17; М. Марић, н. д., 27–45.
3
С. Црнобрња, Касноантички метални налази (крстообразне фибуле и појасна
гарнитура) из Александровца жупског, Жупски зборник, бр. 4, Александровац 2009, 47, са
пратећом литературом.
4
Г. Тошић, Археолошка истраживања источних падина Копаоника, Конференција
„С планином у нови век“, Копаоник 2002, 95–105.
5
Необјављен извештај са археолошких истраживања, Архива Завичајног музеја Жупе.
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попису византијског историчара Прокопија који садржи списак Јустинијанових обновљених и новоподигнутих градова Медитеранске Дакије и Дарданије. Одгонетнути имена појединих насеља велика је и можда нерешива
енигма данашње византологије. У правилу ови локалитети се, у овом делу
Србије, називају Градиште, Градац или једноставно Град. На југу Србије
налазимо преведену турску варијанту истог назива Град – Кале. На западу
Србије искључиво бележимо назив Градина. Углавном, реч је о више варијанти истог значења, а сам назив лепо говори о каквим локалитетима је реч.
Иако се данас на локацијама старих тврђава углавном не виде готово никакви трагови, ту су се ипак некада налазили градови. Претпостављамо, такође, да су ти називи међу првим називима које Словени дoносе у овe крајеве.
Тада је било јасно да је реч о граду, али његово име није остало у колективном памћењу. Променама становништва потпуно се избрисало из сећања
време постанка ових градова. У данашњој народној свести толико се одлутало од историјских чињеница да се подизање ових градова у правилу приписује „проклетој“ Јерини, жени Ђурђа Бранковића.6
Градиште у Љубинцима се налази на карактеристичном купастом
вису (Слика: 1), у микро географској зони прелаза из долина притока реке
Пепељуше, према долини реке Расине, на 10 км од Александровца, управног центра овог краја (Карта 3).
У археолошку литературу, Градиште у Љубинцима уврстио је још
1989. године Д. Мркобрад објављивањем резултата рекогносцирања подручја
александровачке општине. То нам омогућава да се на почетку приказа овог археолошког налазишта послужимо описом затечене теренске ситуације Д. Мркобрада, која је и сада иста. Он наводи како су „...на самом заравњеном врху
приметни трагови осипина зидова, како бедемских тако и појединачних објеката. На основу осипине, трагова кречног малтера и сасушене траве могућа је
приближна реконструкција некадашњег утврђења. Сам горњи плато, елиптично-кружног облика и приближних димензија око 30 x 25 метара, засебно је
опасан бедемом, а постоји још један појас бедема, нешто видљивији на југозападној падини брда.“ Приликом истраживања Мркобрад бележи налазе више
уломака грнчарије из праисторије (бронзано и гвоздено доба), антике и средњег века (VI и XI–XII век). Код мештанина Р. Судимца пронашао је и један комад бронзаног новца цара Филипа Арабљанина кованог у Виминацијуму.7
Мештани Љубинаца, нарочито породица Судимац која је углавном
и власник локалитета, живе у његовој непосредној близини и добро познају
конфигурацију налазишта. Из разговора са мештанима закључујемо да се
локалитет може поделити на два дела. Један део је Градиште, само утврђе6

Можда је и то прича из рановизантијског доба, а слободни смо да изнесемо и
претпоставку да је Јерина можда добила улогу Теодоре, супруге цара Јустинијана, који је обновитељ царства и највећи градитељ утврђења у балканским провинцијама.
7
Д. Мркобрад, Жупа александровачка – нови археолошки споменици, Гласник Српског археолошког друштва, бр. 9, Београд 1993, 232.

32

Душан Рашковић, Неда Димовски, Сања Црнобрња

Жупски зборник, 5/2010

ње, а други је Ограђе, положај непосредно испод Градишта. Археолошки
материјал се налази како на Градишту тако и на Ограђу. Претпостављамо
да је Ограђе у ствари подграђе које припада утврђењу. Власник имања Р.
Судимац запажа објекте који се налазе под његовим баштама. Реч је о зидовима који се састају под правим углом и о поплочању, од цигала, у широј
зони просторија. Д. Мркобрад о томе наводи: „Добро су видна два зида, који заклапају прав угао. Објекат је зидан већим речним облутком са притесаним лицем са обе стране и трпанцем као запуном, све у јаком кречном малтеру. Зидови ширине 0,70 м, данас се виде до два реда камена (0,35 м), а по
причи мештана има га очуваног и до 0,90 м. Сељани ово место зову црква
или црквиште.“8 Познато је да су рановизантијска утврђења била црквена
средишта, па у појединим случајевима и седишта провинцијалних епископа. Не можемо тврдити да су остаци грађевине на имању Судимаца управо
остаци црквеног објекта, али готово је сигурно да се у зони које покрива
утврђење налазио црквени објекат. Хришћанство је било идеолошки темељ
ромејског народа и ромејске војске, тако да насеље оваквог значаја није могло да постоји без хришћанске богомоље.
Приликом проширења пољског пута који са Градишта води до Ограђа, односно до имања Судимца, наишло се на људске скелетне остатке. Како
су радови извођени тешком механизацијом, сами гробови нису уочени и о
њима није могуће дати више информација. У питању је терен између Градишта и Ограђа, тако да је највероватније реч о некрополи која припада насељу.
У наставку овог рада прилажемо антрополошку анализу скелетних остатака
пронађених приликом пробијања пољског пута (Прилог 1). Основа обимних
бедема код утврђења прилагођена је природном облику брда и бедеми на одређеној висини прате ивице брдских падина. Претпостављамо да је платно
бедема овде зидано исто као у случају утврђења у непосредном суседству,
Градишту на брду Гобеља код Бруса и утврђењу Градац у селу Риђевштица
(Карта 2).9 Као у случају објекта на Ограђу у Љубинцима и овде се притесани
камен слаже у неправилне редове, а језгра зидова се испуњавају ситнијим
необрађеним камењем и заливају кречним малтером. Добра илустрација такве градње су зидови бедема на локалитету Градац у Риђевштици (табле 1 и 2).
До материјала о којем ће бити реч у овом раду дошли смо на три начина. Један део је Народни музеј Крушевац добио као поклон од крушевачког колекционара З. Јанићијевића. Једним делом материјал је прикупљен на
терену током рекогносцирања Народног музеја Крушевац и Завичајног музеја Жупе у Александровцу, али највећи део је полиција александровачког
МУП-а запленила од групе нелегалних трагача, у лето 2007. године.10
8

Исто.
В. Богосављевић, Д. Рашковић, Рановизантијско утврђење на брду Гобеља код
Бруса, Саопштења, XXXII–XXXIII/2000–2001, Београд 2001, 99–122.
10
Исто. Као доказни материјал, још увек се налази у Окружном суду у Крушевцу.
9
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Утврђења на подручју централне Србије карактерише континуитет
настањивања, односно на утврђењима налазимо трагове насељавања још од
времена енеолитских култура.11 У случају Градиште у Љубинцима, како смо
закључили из запажања Д. Мркобрада, а како смо и сами видели током прикупљања керамичких одломака, по површини овог утврђења налазимо керамичке одломке који откривају стратиграфију живота на локалитету, дакле
од бронзаног доба, периода старијег гвозденог доба, а неки од пронађених
керамичких одломака упућују и на живот у периоду млађег гвозденог доба.
Током млађег гвозденог доба подручје Србије улази у историјско
доба, односно у доба интересовања римске политике за централни Балкан.
Сматрамо да су римске војне операције са краја I века пре Христа и I века
Христове ере обухватиле читаву Србију, па сигурно и жупски крај. Ипак,
што се тиче присуства Римљана на локалитету Градишта у Љубинцима можемо истаћи ретке налазе фибула и налазе новца. Издвајамо налаз фибуле
која спада у фибуле сличних Ауциса фибулама, а које се датују у II век
Христове ере (Табла 3; слика 1). Ова фибула је јасан доказ римског присуства на Градишту. Не смемо занемарити релативно приступачан положај
овог Градишта и његовог подграђа у непосредној близини. Можда у случају
Градишта у Љубинцима постоји непрекидан континуитет живота и током
класичног римског периода. Одавде потиче и налаз одломка крстасте фибуле карактеристичне за другу половину IV века (Табла 3; сл. 2). Не заборавимо и налаз виминацијумске бронзе Филипа I који Д. Мркобрад помиње у
свом чланку.
Материјал који нам је на располагању упућује на закључак да је живот на овом археолошком налазишту наијинтензивније текао од времена касне антике до краја рановизантијске епохе. Мањи део налаза упућује на наставак живота у класично византијско-средњовековно време. Пронађена керамика је у највећој мери фрагментована касноантичка и раносредњовековна керамика. Реч је о кухињској керамици за свакодневну употребу, лонцима, зделама и крчазима. Занимљив је налаз већег суда, питоса, пронађеног
приликом рекогносцирања Градишта (Табла 4). Суд је украшен таласастим
линијама и утискивањем неког кружног инструмента са зракастим ивицама.
Идентичан мотив налазимо на касноантичкој керамици пронађеној са новцем ковања Грацијана, Хонорија и Аркадијуса, што значи да у потпуности
одговара и нашим претпоставкама о датовању локалитета Градиште.12
Уобичајена је археолошка слика да се живот, а то са археолошке
тачке гледишта значи количина археолошког материјала, на утврђењима –
Градиштима, на подручју централне Србије интензивира у нестабилно вре11

M. Stojić, Gradine u basenu Velike Morave, Odbrambeni sistemi u praistoriji i antici
na tlu Jugoslavije, Novi Sad 1986, 74–79; М. Стојић, Г. Чађеновић, Крушевац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у зони слива Западне Мораве и Јужне Мораве, Крушевац 2005, 124–126.
12
J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972, 105–106.
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ме касне антике. Односно, у време када је Римско царство на својим границама било угрожено ратничким амбицијама варварских племена. Врхунац
је била 378. година, римски пораз код Хадријанопоља и смрт самог цара Валенса.13 Одржање живота насељених места било је једино могуће унутар добро брањених зидина на теже доступним врховима. Слабљење римске централне власти у време Сеобе народа принудило је становништво да се врати
на положаје старих утврђења, напуштених у време чврсте римске власти.
Пресељење почиње крајем IV века, а до почетка V века, насеља у унутрашњости провинција по правилу се налазе у оквиру утврђења подигнутих на
брдским положајима погодним за одбрану.
Налази новца су свакако индикативан показатељ живота унутар
утврђеног насеља. Судећи према новцу који је запленила полиција код нелегалних трагача и новцу који је у Народни музеј стигао путем поклона, на
овом локалитету, колико је нама познато, пронађено је 28 комада новца од
ковања Филипа I до ковања Јустинијана I.
Готска превласт крајем IV века смањила је проток новца, а хунска
доминација и хунска разарања средином V века потпуно су зауставила тај
проток.14 Смањени проток новца је изнудио различита решења. Примерак
пробушеног новца, ковање Аурелијана, са локалитета Градиште у Љубинцима, можда је враћен у употребу, иако је једно време служио као накит
(Табла 5, сл. 1). Наводимо и пример сеченог новца, ковање Константина I,
пронађеног такође на локалитету Градиште у Љубинцима, коме је сечењем
смањена тежина, да би се прилагодиo тежини неког од номинала V века
(Табла 5, сл. 2).
Област централне Србије 443. године пада у хунске руке.15 Последице хунских разарања су биле такве да је до потпуне обнове државне власти
у централнобалканским деловима царства дошло тек у време цара Анастасија I (491–518). Како обнова увек тражи новац, Анастасијева владавина је
време монетарне реформе. О обновљеној привреди и трговини на подручју
царства, па тако и српских простора, најбоље сведоче налази нових врста
бронзаних ковања, фолиса, полуфолиса, нових мањих номинала, који се
проналазе на локацијама обновљених утврђених насеља (Табла 6).
Новац VI века није једини показатељ уз помоћ којег можемо датовати живот у овом насељу. У овом погледу битни су и налази хронолошки
осетљивих предмета. Локалитет Градиште се издваја по налазима две копче
13

О томе више: В. Иванишевић, Скупни налаз римског бронзаног новца из 375/8. године са Београдске тврђаве, Нумизматичар, бр. 9, Београд 1986, 44–58.
14
М. Васић, Каса са бронзаним новцем IV и V в. из Великог Градишта (Пинцум),
Нумизматичар, 3, Београд 1980, 75–99; Исти, Налаз солида Теодосија II у каструму Понтес,
Нумизматичар, бр. 6, Београд 1983, 104–110; Исти, Налаз II римског бронзаног новца IV и VI
века из муниципијума Horreum margi, (Ћуприја), Нумизматичар, бр. 11, Београд 1988, 63–83.
15
В. Поповић, Јужнодунавске провинције у касној антици од краја 4. до средине 5. века, Сирмиум, град царева и мученика, Сремска Митровица 2003, 219.
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блиске копчама типа Сучидава (Табла 7). Такве копче лако се датују у VI
век. Наша два примера су готово идентична са налазима из Оршаве у Румунији.16 На Градишту у Љубинцима налазимо још једну копчу из репертоара
копчи сродних облику Сучидава, али са тракастим држачем кружног пресека (Табла 8, сл. 2 ).
Занимљиви су налази апликација за које је тешко наћи аналогије.
Нарочито се издваја стилизована апликација, за коју нам се чини да представља главу коња, гледано спреда (Табла 9, сл. 1). Ово је до сада јединствена апликација и за њу немамо аналогије. Две апликације такође заслужују
посебну пажњу. Украшене су ровашењем, са недефинисаним зооморфним
или вегетабилним представама (Табла 8, сл. 1; Табла 9, сл. 3). Ове апликације улазе у круг византијске производње, али их је такође тешко тачно датовати. Вероватно припадају познијим временима IX–X века.
Бронзани трн са квадратним лежиштем за уметање алмандина, који
је вероватно прелазио ивицу пређице, може се приписати Готима (Табла 10,
сл. 1). Не заборавимо познати налаз златне готске копче украшене алмандинима из суседног Крушевца.17 Бронзана пређица са суженим делом на којем
је био закачен трн пређице, такође се може везати за германске облике појасне и друге опреме (Табла 10, сл. 3). На простору Градишта пронађене су
још четири гвоздене пређице или копче. Једна копчица је минијатурна, као
да је била намењена за везивање обуће или мањих торбица (Табла 10, сл. 2).
Три гвоздене копче пронађене на простору Градишта могу представљати
део коњичке опреме. Коњичка опрема је била важан сегмент живота у касноантичко-рановизантијско време. Коњанички народи, који су наваљивали
на Ромејско царство, црпили су своју војну снагу највише из коњаничких
одреда. На локалитету Градиште пронађен је део коњских жвала (Табла 18,
сл. 5), а за гвоздени предмет попут калауза сматрамо да је служио за чишћење коњских копита.
Налази гвоздених фибула са посувраћеном стопом су такође карактеристични за рановизантијски период (Табла 11). Аналогије налазимо на
утврђењима источне Србије и суседних земаља, Бугарске и Румуније.18 Налази са локалитета Големаново Кале, Корбово, Градешница, Милитари, Брза Паланка, Пруговац прецизно се датују у VI век.19
16

Ј. Werner, Byzantinische Gürtlschnallen des 6. und 7. Jahrhunderts, Kölner Jahrbuch
für vor-und Frühgeschichte, Köln 1955, 40–41.
17
Z. Vinski, Okov Teodorikova vremena, Zbornik Narodnog muzeja, IV, Beograd 1954, 173.
18
А. Хараламбиева, Г. Атанасов, Фибули от V–VI в. в Шуменския музей, Известия
на Народния музей Варна, 27 (42), Варна 1991, 49, Табла IV/ 1–9; A. Hаralambieva,
Archäologische Spuren der Goten südlich der Unteren Donau aus dem 5. Jh. N. Chr., Archaeologia
Austriaca. Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs, Wien 74, 1990, 79,
Т. 1, 9.
19
S. Uenze, Die Kleinfunde, Die Spätantiken befestigungen von Sadovec (Bulgerien),
München 1992, 147, Abb. 5.
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Стрелице пронађене на Градишту су једини предмети такве врсте
који се могу везати за присуство војске у утврђењу. Пронађено је 8 или 9
стрелица, од којих су готово све различитих облика. Једну, условно речено
стрелицу, пре можемо уврстити у шила. Три стрелице се издвајају својом
израдом и квалитетом ковања. Реч је о стрелицама са трном за насађивање,
односно о једној језичастој двобридној стрелици са благим врхом и ненаглашеним ребром по средини (Табла 12; сл. 1) и две четворобридне стрелице квадратне основе (Табла 12; сл. 2 и 3). Међу стрелицама пронађеним на
Градишту налазимо и тробридну стрелицу са трном за насађивање (Табла
12; сл. 6). Две стрелице су у облику ластиног репа, са тулцем за усађивање
(Табла 12; сл. 4; Табла 13; сл. 2). Једна стрелица је уобичајеног листоликог облика са тулцем за усађивање (Табла 12; сл. 5), док је једна листолика стрелица са трном за насађивање (Табла 13; сл. 1).20 Иако су различитог облика,
све наведене стрелице припадају типичној ромејској опреми стреличара.
Претпостављамо да су историјске околности, односно слабљење
централне власти, условиле аутаркичност привређивања рановизантијских
утврђења. Инвентар налаза пољопривредног оруђа, различитих алатки и
других предмета са локалитета у Љубинцима речито говори о животу у насељу. Ови предмети одговарају налазима које виђамо на другим сличним
утврђењима на простору Римског царства из времена самог краја антике.
Почнимо са скупним налазом пољопривредног оруђа: два раоника,
три будака, једног цртала (Табла 14). Занимљива је улога три мање алатке,
које су највероватније отици за чишћење алата од земље (Табла 15). Ови налази директно говоре о томе да се становништво на Градишту бавило ратарством. Скупни налази оруђа један су од уобичајених налаза на рановизантијским утврђењима. Слични примерци пољопривредног алата пронађени
су и на суседном александровачком утврђењу у Пуховцу,21 а истичемо и налазе из суседне Топлице, односно са утврђења у селу Бреговина,22 или нешто јужније утврђење Градиште у Великом Трновцу код Врања.23 Налази
оруђа су чести у широј регији читаве Србије.24 Потврду да су налази оруђа
са локалитета из Љубинаца пружа нам аналогија са скупним налазом алата
са Градине на Јелици. Међу пронађеним оруђем примерци будака одговара20

Идентичан репертоар стрелица налазимо, на пример, на утврђењу Runde berg код
Ураха и Lorencberg код Епфаха у Немачкој, локалитета датованих у период IV–VI века; R. Christlen, Der Runde Berg bei Urach I, Die Frühgesichitschlen Kleinfunde auserhalb der Plangrabungen, Heidelberg 1973, 44, Т. 16; G. Pohl, Die Kleinfunde der Mittleren und Späteren Kaiserzeit,
Der Lorenzberg bei Epfach die Spätrömischen und Frühmittelalterische anlagen, Herausgaben von
Joachim Werner, München 1969, 188, Т. 41.
21
Д. Рашковић, Античко оруђе од гвожђа у збирци Народног музеја Крушевац,
Крушевачки зборник, бр. 9/10, Крушевац 2003.
22
М. Милинковић, Рановизантијско утврђење код Бреговине, Прокупље у праисторији, антици и средњем веку, Прокупље 1999, 87–116.
23
Г. Митровић, Каталог метала Народног музеја Врање, Врање 2010, 79–82.
24
I. Popović, Antičko oruđe od gvožđa u Srbiji, Beograd 1988, 40–41.
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25

ју налазима са Градишта у Љубинцима. Занимљиво је и то што предмети
са Градишта у Љубинцима делују као да нису били у употреби. Тако да на
те предмете можемо гледати и из угла присуства ковачког заната у самом
утврђењу. Са Градишта потичу и налази два гвоздена правоугаона ингота
која су, претпостављамо, требали да служе у ковачкој радионици (Табла
17). На многим утврђењима, па и на утврђењу у Љубинцима, по падинама
се проналазе гомиле комада углавном гвоздене згуре (Табла 17). Како згура
може бити само продукт металургије, значи да су утврђења била својеврсни
металуршки центри, међу њима и Градиште у Љубинцима.
По падинама локалитета проналазе се и комади олова, вероватно отпаци од производње оловних предмета. На локалитету је пронађен и оловни
висак, који говори о зидарском занату на Градишту (Табла 16, сл. 1). Оловни предмет кружног облика могао је бити мањи тег (Табла 16, сл. 2). Правоугаона плочица, са натписом I B, могла би такође бити тег за прецизно мерење (Табла 9, сл. 2). Како се предмет налази у крушевачком окружном суду као доказни материјал, нисмо били у могућности да измеримо његову тежину. На локалитету је пронађен и мањи бронзани предмет у облику таса
ваге. Сматрамо да су то докази трговине предметима мањих тежина, можда
племенитих метала. Познато је како је суседна Расина златоносна река, на
којој се и данас испира злато. Један керамички пршљенак (Табла 16, сл. 3) и
један керамички тег (Табла 16, сл. 4), пронађени на локалитету, временски
се не могу определити, јер такви предмети нису мењали облике кроз различите епохе.
Када говоримо о привреди или пољопривреди, која је била основа
опстанка становништва овог утврђеног насеља, поменимо да са овог локалитета потичу и налази два звона – клепетуше, што упућује на бављење сточарством (Табла 18, сл. 1 и 3). О томе говори и налаз маказа, које су сигурно служиле за стрижу оваца (Табла 19, сл. 2). Налази звона –клепетуша и
маказа такође нису необични за утврђења централне Србије. Поменимо налазе звона на касноантичким, односно рановизантијским локалитетима, као
што су Градиште у Пајковцу и Градиште – Момчилов град у Поточцу, на
источним падинама Јухора.26 Четири гвоздена звона овог типа, пронађена
на локалитету Конопљара код Крушевца, поуздано су датована јер су откривена у запеченом лепу римске куће, заједно са новцем IV века.27 За налазе малих батова са куком за закачињање на једном крају, који су чест налаз
на локалитетима рановизантијских Градишта, сматрамо да су управо батови
таквих звона – клепетуша (Табла 18, сл. 2 и 3). Кастелијерски начин живота,
25
M. Milinković, Byzantische Höhenanlage auf dem Jelica in Serbien-ein beispiel aus
dem Nördlichen Illyricum des 6. Jh., Starinar, N. S. LI/2001, Beograd 2002, 103–105, Abb. 28–9, 12.
26
М. Брмболић, Рановизантијско утврђење на Јухору, Зборник радова Народног
музеја у Београду, XII–1, Београд 1986, 204, сл. 33.
27
Д. Рашковић, Налази из касноантичког периода на локалитету Конопљара, Археолошка налазишта Крушевца и околине, Зборник радова, Крушевац–Београд 2001, 83.
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као што је то био случај у многим европским регијама сличних географских
карактеристика, није био сметња за обављање пољопривредних послова у
околним долинама. Утврђења су била заштита не само за становништво већ
и за стоку, односно благо како се каже у појединим деловима Балкана.
Поменимо и уобичајене, углавном гвоздене предмете који се проналазе на Градиштима, а које налазимо и на Градишту у Љубинцима. На локалитету је пронађен један примерак гвозденог кресива, још један од уобичајених налаза са средњовековних локалитета. Такође и налаз једне удице, делимично тордиране, опет уобичајен налаз у насељима тог времена (Табла
13, сл. 3). Са локалитета потиче и налаз типичног гвозденог кључа (Табла
19, сл. 3). Поменимо налазе гвоздених ножева, гвоздених, обичних и тордираних, кламфи, гвоздених клинова, гвоздене алатке у виду затеге, можда
део коњичке опреме (Табла 19, сл. 1). Мада су на касноантичким-рановизантијским локалитетима чести налази различитих игала, на Градишту у Љубинцима налазимо тек једну, али због профилације главе занимљиву иглу,
сачувану само у горњем делу (Табла 10, сл. 4). Интересантни су неки предмети који се јављају на рановизантијским налазиштима, али није тачно позната њихова намена. Реч је о три мања гвоздена предмета – алатке, које на
врху имају понекад три или у неким случајевима два „рошчића“ (Табла 20).
На темељу расположивог материјала, који на светло дана није изашао археолошким ископавањима али недвосмислено потиче са истог локалитета, може се извући неколико закључака. Континуитет живота на овом
положају је непобитна чињеница. Разноликост материјала из периода од касне антике до рановизантијског периода говори о развијеном утврђеном насељу у раздобљу које називамо Сеоба народа. Највећа дилема, која постоји
и на локалитетима који се систематично истражују, јесте мањак материјала
из периода после ромејске пропасти. Налази појасних апликација могу бити
траг обнове византијске државе на овим просторима, али тек ће евентуална
археолошка ископавања разјаснити дилеме које скрива Градиште у Љубинцима.
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Прилог
НЕДА ДИМОВСКИ

ПРЕЛИМИНАРНА АНТРОПОЛОШКА АНАЛИЗА
СКЕЛЕТНИХ ОСТАТАКА СА НАЛАЗИШТА ГРАДИШТЕ
У ЉУБИНЦИМА
Прелиминарна антрополошка анализа скелетних остатака са налазишта Љубинци показала је присуство најмање три индивидуе (адултне и две
индивидуе на прелазу из јувенилног у адултно доба: 20–24 године).
Најмањи број индивидуа (НБИ). – Будући да не постоје подаци о
условима налаза људских скелетних остатака са овог налазишта и да су све
кости биле депоноване у истој кутији, није било могуће идентификовати
индивидуе per se. Да би се одредио најмањи број индивидуа бележен је сваки скелетни елемент, уз прављење разлика у односу на морфолошке карактеристике, старост у тренутку смрти, величину и латерализацију кости.
Оваква посматрања показала су да су две индивидуе заступљене очуваним
кранијалним елементима, док је на основу посткранијалних елемената уочено присуство још једне индивидуе. Степен очуваности костију је веома добар.
Tабела 1: Заступљеност скелетних елеmената; n – НБИ за сваки елемент

Елемент
Os frontale
Os parietale
Os occipitale
Os sphenoidale
Os temporale
Maxilla
Os zygomaticum
Os nasale
Mandibula
Th11
L1
L2
L3
L4
L5
Co2
Co3

s.

d.
–
2
–
–
2
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
1

–
1
–
–
2
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–

Sum.
2
3
2
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1

n
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Елемент
Co4
Co5
Co6
Co9
Co10
Co11
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Phalanges
Ilium
Pubis
Ichium
Femur
Tibia
Fibula

s.
–
–
1
–
–
1
–
1
–
1
–
1
1
1
1
1
–

d.
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
–
1
–
1
2
2
1

Sum.
1
1
3
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
3
3
1

n
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
3
1
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Одређивање пола и старости у тренутку смрти. – Полна припадност је утврђена по стандардима остеолошких метода за одрасле, док је за
старост у тренутку смрти коришћен степен сраслости кранијалних шавова,
степен епизино-дијафизног спајања дугих костију и морфолошких промена
пубичне симфизе (Ferembach et al. 1980; Brooks, S. and Suchey, J. 1990; Buikstra and Ubelaker 1994). Једна млађа адултна индивидуа заступљена је са целом калваријом и фрагментованом мандибулом, а друга адултна са фрагментованим костима кранијума. Пол адултне индивидуе је највероватније
женски, једне од млађих адултних највероватније мушки, док је код треће
индивидуе пол остао неутврђен.
Палеопатологија. – Патолошка стања су бележена према Ortner and
Putschar (1981) и овде ће бити само описно представљена. На костима кранијума адултне индивидуе ерозивне лезије су уочене на унутрашњој ламини фронталне кости, као и на унутрашњој страни (facies cerebralis) великих
крила сфеноидалне кости. Дегенеративне промене запажене су на костима
кичменог стуба (на 6 пршљенова) у виду мањих маргиналних остеофита на
телима, као и у виду ебурнације и ерозивних лезија на десном доњем зглобном наставку L5. Локализоване ерозивне лезије уочене су на горњој ивици
гленоидног удубљења очуване скапуле. Дистални окрајак десног радијуса
адултне индивидуе карактеришу дегенеративне промене (у виду маргиналних остеофита и ерозија) и на основу морфологије дисталног окрајка највероватније су посттрауматског типа (због недостатка средстава нису урађени
рендгенски снимци).
Приликом прелиминарне анализе бележене су и неметричке варијације (Hauser, De Stefano, G. 1989; Mays 1998; Ђурић-Срејић 1995) и метрички подаци (Matrin, Saller 1957). С обзиром на то да је реч о малом скелетном
узорку, без података о условима налаза, ови подаци су изузети из рада јер
имају значај само уколико говоримо о проучаваној популацији у ширем
контексту. Подаци су доступни у Завичајном музеју Жупе у Александровцу
где ће, надамо се, дочекати нова истраживања овог значајног локалитета.
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РЕЗИМЕ
РАНОВИЗАНТИЈСКО УТВРЂЕЊЕ ГРАДИШТЕ У ЉУБИНЦИМА
– ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЧКА
Рановизантијско утврђење Градиште у селу Љубинци карактерише
континуитет живота од периода бронзаног доба до средњег века. Највише је
остатака материјалне културе из рановизантијског периода. О животу на
Градишту у периоду V и VI века, односно у време Сеобе народа, говоре налази керамике, новца, фибула, копчи и другог материјала. Истичемо копче
типа Сучидава, фибуле са посувраћеном стопом и занимљиве примерке појасних апликација. Налази пољопривредног алата, звона – клепетуша и занатских производа говоре о свакодневном животу становништва у насељу.
Разноликост материјала из периода од касне антике до рановизантијског
периода сведочи о значају овог насеља, а топоними као што су „црква“ или
„црквиште“ упућују да се ту налазио и један сакрални објекат. Највеће дилеме, које постоје и на локалитетима који се систематски истражују, јесу
мањак материјала из периода после ромејске пропасти. Налази појасних
апликација могли би да представљају траг обнове византијске државе на
овим просторима. Прелиминарном анализом људских скелетних остатака,
растурених пробијањем пољског пута, утврђен је најмањи број индивидуа,
дати су описи уочених палеопатолошких промена и сачињена је антрополошка документација о сачуваним налазима.
SUMMARY
EARLY BYZANTINE FORT GRADIŠТЕ IN THE VILLAGE
OF LJUBINCI, THE DISTRICT OF ŽUPA ALEKSANDROVAC
One of the features that characterizes Early Byzantine fort Gradište in the
village of Ljubinci is the continuity of life from the Bronze Age to the Middle
Ages. Most of the material culture remnants are from the early Byzantine period.
Gradište findings of pottery, coins, fibulae, buckles and other materials tell about
the life between the 5th and the 6th century that is during the period of great migrations. The outstanding examples are Sučidava type buckles, rolled up fibulae
and samples of belt applications. Agricultural tools findings, bells-rattlers and
everyday handcraft products tell about the daily life of the population in the settlement. The variety of materials from the late classical period until the early
Byzantine period shows the significance of this settlement, and toponyms such as
„church“ or „sites of former churches“ indicate the former presence of a sacred
shrine. The biggest issues, referring also to the sites that are systematically researched come from the lack of material from that period, especially after the fall
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of Byzantine Empire. The findings of those belt applications might be a restoration clue of the Byzantine state in this region. The preliminary analysis of human
skeletal remains, that were spreading and penetrating the dirt road, determined the minimum number of individuals, the descriptions of the observed
paleopathologic changes and anthropological documentation of preserved findings have been made.
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Табла 16: 1. Оловни висак, 2. Оловни тег, 3. Керамички пршљенак, 4. Керамички тег
Табла 17: Гвоздени инготи и комади гвоздене згуре
Табла 18: 1. Звоно – клепетуша, 2. Бат звона, 3. Бат звона, 4. Звоно – клепетуша,
5. Делови коњских жвала
Табла 19: 1. Затега?, 2. Маказе, 3. Кључ
Табла 20: Алатке непознате намене

МИРЈАНА ИВЕЗИЋ ГАШИЋ, дипл. етнолог
Центар за културне делатности
и библиотекарство општине Брус
Брус, Братиславе Петровић 15
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ТРАДИЦИОНАЛНО НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО
НА ПАДИНАМА ИСТОЧНОГ КОПАОНИКА
АПСТРАКТ: У овом раду, насталом као резултат теренских испитивања, представљена
је традиционална народна архитектура, од најранијих до савремених стамбених објеката, са
пратећим привредним и помоћним зградама које чине окућницу, са освртом на воденице –
поточаре и пољане – подруме, а од почетка XX века до данас. Многи објекти традиционалне
градње одржали су се до данашњих дана као сведоци прошлих времена.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Брус, Копаоник, традиција, градитељство, кошара, колиба, чатмара, амбар,
салаш, окућница, бачија, воденица, пољана, подрум, обичаји, савремено доба

Уводне напомене
Сматрајући да је потребна хитна интервенција по питању опстанка
одређених архитектонских, етнографски значајних објеката у културолошком, туризмолошком и традиционалном погледу, тим пре што се они налазе на трусном подручју па им чести земљотреси „прете“ потпуним нестанком, још осамдесетих година XX века, указујући на потребу њихове заштите, обавила сам испитивања о народном градитељству, како би бар писаним путем остао траг и то градитељство било сачувано од заборава који
је, како ствари данас стоје, готово неизбежан.
Села у којима су испитивања обављена налазе се на источним падинама Копаоника и припадају општини Брус. Обухваћено је двадесетак села1
са типичним представницима како стамбених тако и пратећих објеката, на
основу којих може да се прати читав процес градње од традиционалног до
савременог типа, преко начина градње, врсте употребљеног материјала, облика и функције. Посебна пажња је посвећена воденицама – поточарама на
Грашевачкој реци и пољанама – подрумима, виноградарским насељима у
Црвеној Јабуци (Великој и Малој), Покрпу, Ботуњи и Боћки – објектима
1

Жиљци, Грашевци, Кочине, Влајковци, Паљевштица, Ливађе, Радманово, Шошићи, Брзеће, Ђерекари, Блажево, Градац, Домишевина, Бело Поље, Горње Левиће, Доње Левиће, Иричићи, Радуње, Боранци, Ковизле, Витоше, Велика Грабовница, Ботуња, (Лепенац и
Кобиље, у нижим пределима).
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фолклорне архитектуре над којима је била предузета заштита од стране Завода за заштиту споменика културе из Краљева, те је неколико воденица и
подрума заштићено, а остало је препуштено пропадању до данашњих дана.2

Насеље
Положај сеоских насеља одређен је рељефом земљишта, тако да су
села разбијеног типа. Смештена на планинским странама, заузимају велику
површину (више брда); куће, удаљене једна од друге без реда, расуте су на
простору до неколико километара. Свако село је подељено на мањи или већи број засеока, груписаних по фамилијама, удаљеним од једног до више
километара.
Саобраћајне везе делимично су остварене у последњој деценији XX
века, али до појединих засеока и кућа са напором се стиже и пешице. Релативно касно су у неким селима уведене електричне и водоводне инсталације. Готово у сваком селу постоји по неко домаћинство у којем се и сада, на
почетку XXI века, живи без струје, уз употребу изворске воде, на веома
примитиван начин, изнуђен за данашње време; због тога је хигијена на ниском нивоу. Многа села и засеоци данас су готово ненастањени; младих је
све мање или их нема, остала су једино старачка домаћинства у опустелим,
трошним кућама у које се нико не враћа. Насупрот томе, села су богата
пространим зеленим пашњацима, њивама, ливадама, шумама и бистрим
изворима, одакле су се мештани снабдевали водом у прошлости и до данашњих дана. Бунаре су ретко градили на овим просторима, али их има ту и
тамо.
Цркве имају села Влајковци, Боранци и Доње Левиће, а једну цркву користи више села, на пример, бораначка опслужује три села: Боранце, Ковизле и Домишевину. Гробља немају сва села, али се зато користе
најближа.
Свако село поседује заједничке шуме и пашњаке на којима житељи
напасају стоку. Постоје утрине: Стубице, Блудно, Средњица, Дурделово у
селу Домишевини, Расинац у Доњим Левићима или Врлетница у селу Градац. Оне су заједничко власништво.
Културно-историјских споменика у посматраним селима готово да
нема: познат је један такав у селу Блажево – споменик палим борцима у
НОБ-у.

2

Рад на ову тему, мало друкчијег садржаја, саопштила сам на симпозијуму у Народном музеју у Крушевцу, одржаном 12–14. децембра 1986. по пројекту САНУ – Етнолошке карактеристике Крушевца и његове околине, поводом чега сам и обавила испитивања,
која су касније допуњена новим истраживањима. Неизмерну захвалност дугујем професору
др Новици Ракићевићу за корисне сугестије и благородну сарадњу.
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Кућа
Под појмом кућа подразумева се простор за живљење – просторија у
којој је огњиште и у којој се највише боравило – дакле, она је главни део
куће као објекта за становање.
Кућа за становање увек је у саставу са окућницом, коју чине све
зграде под засебним кровом у међузависним комбинацијама, о чему ће бити
речи у наредном одељку.
Најчешћи тип куће на овом подручју је кућа са тремом, тзв. чатмара или чакмара, по локалном називу. До друге половине XX века у многим
планинским селима живело се у кошарама. Данас, у сваком селу постоји по
неколико кућа од тврдог материјала (цигле, опеке).
Кошара је најстарији тип куће у овом крају; носи назив и колиба
(Блажево), кривача и сламарица (Горње Левиће). У најстаријим кошарама
људи и њихова стока живели су под истим кровом, одвојени једном преградом од коља (кочева), са вратницом (капијом) од летви.
Касније су грађене посебне кошаре за становање људи, под називом
криваче и сламарице, и оне, намењене стоци, кошаре или колибе. Данас, у
кошарама се држе свиње или овце, познате су и под називом праштинаре.
Кошара има сламни кров и поставља се на земљу. Гради се тако што
се по две греде спајају у рогове жлебовима, чивијама (дрвеним клиновима)
или телијама (ексерима). Ако се греде спајају чивијама, претходно се сврдлом избуше места где ће се чивије углавити, док се телије укивају. Због
чвршће конструкције, рогови су спајани тзв. пајантама – гредама, а затим
постављани на камење укопано у земљу, који сантиметар изнад површине
земље, што је представљало темељ, а греде на тај начин постављене не би
трулиле због влаге. Рогови су хоризонтално спајани латнама – дрвеним летвама, дебљине око 5 цм, које су истесане секиром на крајевима, како би се
лакше поставиле на рогове. Латне су од лесковог, јасеновог, буковог или
церовог дрвета. Постављане су са спољашне стране рогова, на око тридесетак сантиметара једна од друге, с тим што су при дну обично до једног метра висине, и чешће, ради заштите од вукова. Рогови су један од другог удаљени метар до метар и по, било их је од 5 до 10, негде чак и 13 – то су тзв.
трин`ескиње (Блажево). Улаз у кошару сачињен је од брвана и греда, на
бочној страни. Изнад улаза постављана је надстрешница – стреја. Покриване су сламом, папратом и ређе сувим, ситним гранама с лишћем – шумом.
Ради заштите од ветра, преко оваквог крова постављане су дрвене мотке, по
две састављене при врху, које се тако у паровима пребацују једна на једну а
друга на другу страну крова, тзв. лемезе или лемезје. Кошаре су високе 3–6
м, широке 5–8, а дуге 5–15 и више метара.
Кошара је имала једну или више просторија, зависно од броја преграда. На средини просторије, са подом од набијене земље, налазило се
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отворено огњиште или пепелиште, изнад којег је постављана заштита од
шиндре или плетеног прућа, како варнице не би упалиле сламу. Изнад огњишта висиле су вериге о које су качени котлови – бакрачи за кување јела
односно загревање воде, а на огњишту су били земљани лонци – грнићи (већи и мањи), такође за кување јела, и црепуље са сачевима за печење хлеба,
кромпира, питâ или меса. На око један метар од ивице кошаре постављана
је греда на под хоризонтално, да би се простор испуњавао сламом и прекривао губерима од вуне и тежине, служио као лежај, нарочито у зимским
хладним ноћима.
Постоје и кошаре са једним рогом које су намењене држању оваца.
Саграђене су од грубо обрађених летви тзв. цепки, кружно постављених јако близу једна другој, како би слама којом је прекривена, представљајући и
кров и зидове, боље стајала. Улаз чини простор без цепки, дакле, увек је
отворен због ваздуха. Ова кошара понекад носи назив наслон.
Чатмара или чакмара је најкарактеристичнији тип куће овог подручја. Граде се крајем XIX века. После Првог светског рата градња ових кућа достиже врхунац у односу на дотадашње кошаре. Најраније чатмаре имале су само једну просторију, са зидовима од уплетеног лесковог прућа (чатме или чакме); овакав зид познат је под називом долма. Кров ове чатмаре
начињен је од густо збијене сламе, заштићен лемезама, а на врху је отвор за
одвод дима (черен) из отвореног огњишта које се налази у централном делу
просторије. Овај тип чатмаре, по речима испитаника, носи назив перда.
Проширивањем чатмара, додатком још једне просторије, настаје нови тип,
који сада има кућу и собу за спавање. Ова чатмара има само један прозор на
соби, док поред улазних дрвених врата, која воде у кућу, постоји један мали
четвртасти отвор – прозорчић (30 х 30 цм), тек да просторија не буде у потпуном мраку. Кров је на две воде, нема подрума ни тавана, тако да се из куће види кровна конструкција, а зидови од прућа премазивани су мешавином
блата од глине и плеве. После Другог светског рата грађене су чатмаре које
имају подрум, таван, кућу и по неколико соба од којих су обавезне две –
сопче, као врста оставе за храну и друге потрепштине, и гостионица или гостинска соба, са великим дрвеним столовима и клупама, намењена за госте
у време свечарских дана у години, као што су славе и други породични празници, када се ручавало и славило. Подрум ових кућа углавном је двоструко
мање површине од саме куће, зато што су чатмаре биле грађене на стрмим
теренима и једним делом укопане у стрмину брда. Кућа је грађена у делу
дворишта које није било на удару воде и које се најмање могло искористити
за башту или воћњак. Улазна врата куће налазе се на јужној страни због
дневне светлости или према сеоском путу.
Градња чатмаре. За темељ куће користи се обликовано камење,
сложено по реду и повезано блатом од глине, којим се премазује и горња
камена површина, с циљем добијања равног слоја. Камење је смештено у
закопину, ископину у земљи, дубине око 80 цм; дубина зависи од тла, јер
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копа се до чврстог тла, по казивањима испитаника: до живице. Даља изградња куће зависи од терена, материјалних могућности и воље људи.
Обично се почиње са изградњом подрумског зида од камена који је једном
својом страном због косог терена усечен у земљу. Пôд подрума најчешће је
од набијене земље. На камени основ куће поставља се зидна конструкција
од церових или храстових (срчевих) греда. Најпре се поставе четири греде,
зване венчанице или темељаче, које се у угловима спајају усецањем. За подну конструкцију постављају се подрумаче на сваких пола метра, док се
празан простор између њих попуњава даскама постављеним на тзв. шишице
– летве, увучене у жлебове по бочним странама подрумача; у старијој варијанти, уместо дасака користе се ваљци – дрвене дугуљасте коленике, уваљане у блато са сламом или плевом, облика вретенасто-ваљкастог. Преко дасака или ваљака наноси се блато до висине подрумача. На добијени земљани
под могу да се поставе даске као патос. Подна конструкција, посматрана из
подрума, носи назив каратаван. Ради веће чврстине каратавана, испод свих
греда подрумача поставља се ћупријача и као основно ојачање, на средини
ње поставља се дирек. Ради боље носивости пода, између ћупријаче и дирека поставља се комад дрвета, обично дуг шездесетак сантиметара, тзв. јастук. Зидови куће направљени су од дирека постављених у посебно припремљене стопе на темељачама, који у угловима куће носе назив ћошници.
Као појачање углова куће постављају се тзв. пајанте или косници, греде које
спајају укосо ћошник при врху, са првим диреком при крају. Дуже куће
имају оваква појачања и на средини зида. У правилу, од врха средњег дирека ка крајевима суседних поставља се по једна пајанта. Поред споменутих,
постоје и кратке пајанте које носе назив ћорке. На диреке и пајанте хоризонтално се постављају летве, како са спољашне тако и са унутрашње стране, које носе назив приковци или латне, а затим се ова дрвена конструкција
испуњава блатом помешаним са плевом. Ова мешавина се добро набије и на
крају се такав зид премазује тањим слојем финог блата са унутрашње и спољашне стране. Зидови појединих кућа имају камено проширење и појачање,
једном дужином куће, које носи назив зад, и може да постоји како са унутрашње тако и са спољашне стране зида; користи се као остава за различите
ствари. Таван куће гради се слично поду, с тим што горња површина не мора да буде премазана блатом. Најпре се на основу зида поставе две греде –
прва носи назив атула а друга поклопњача (или плотњаја). Атула је са дирецима спојена слично темељачама: у издељане врхове дирека, тзв. кулаке,
належу отвори са доње стране атуле. Атуле и поклопњаче тако се усецају да
праве четвртасте отворе у које се умећу тавањаче односно собњаче. Ради
веће носивости тавана, испод тавањача поставља се ћупријача (као код каратавана). Даља градња тавана је иста као код пода, с тим што неке куће
имају таван од шиндре. За међусобно спајање атула, поклопњача и темељача користе се прави и коси сек, од којих је овај други нешто јачи, по речима
испитаника.
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Кровна конструкција куће такође је од дрвета. Најпре се постављају
четири греде преко којих су тзв. столичњаче. Греде се ослањају на кратке
диреке тзв. попове који су постављени директно на тавањаче или на специјалне греде, које служе као држачи попова и налазе се на местима где се
спајају две столичњаче, као и на средини, уколико је кућа дужа. Када је све
ово завршено, постављањем мертека настају рогови који се на врху спајају
усецањем или закуцавањем за слеме – греду која се поставља у сам врх крова. Мертеци су међусобно удаљени око 80 цм и нешто су дужи како киша и
снег не би квасили зидове. Ивицом крова прикуцава се мало мања греда, која носи назив ћенарка, ради веће чврстине крова. Између мертека постављају се распињаче – мале греде, а затим се прикуцавају летве на тридесетак
сантиметара једна од друге; оне држе цреп који се поставља као финални
део градње крова односно куће.
Куће у овом крају, као и друге помоћне зграде, сходно материјалу
којег овде има у изобиљу, граде се дакле од камена и дрвета. Као везивни
материјал користи се блато од глине помешано са плевом. Поред овог материјала, употребљавају се: креч, цреп, метал (мало), слама или папрат, за покривање куће итд.
У фази припреме односно обраде грађевинског материјала, дрвена
грађа се теше секирама, жлебови се изводе копачом и сваки дирек се теслом
искљуца у мноштво засека, како би блато боље прионуло. Приликом обраде
дрвене грађе, мајстори често уцртавају геометријске шаре на диреке у
функцији естетике, представљајући при том често ознаке самих мајстора,
по којима се препознају.
За спајање греда, дирека и летви, осим усецања, жлебова и стопа,
коришћени су разни ексери: кланфе, велики ексери у облику ћириличног
слова „п“, мертекари, метални ексери дуги 12–25 цм, ковачки ексери и дрвени ексери који су веома ретко у употреби.
За изградњу кућа обично су позивани мајстори из југоисточних крајева Србије које је народ овог поднебља називао Бугарима или Шоповима.
Долазили су мајстори из Гњилана, Сурдулице, Куршумлије, али најбољи и
најмногобројнији били су из Црне Траве – Црнотравци. Мање имућнија домаћинства своје куће су градили сами, уз помоћ мештана, који су се узајамно помагали у свим већим пословима.

Окућница
Под појмом окућница народ подкопаоничког краја подразумева све
стамбене и помоћне зграде, башту, воћњак, заправо све оно што се налази у
дворишту једног домаћинства. Величина окућнице зависи од рељефа терена, од потреба и материјалних могућности.
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У окућницу, поред главне старе куће, у новије време спада и нова
кућа, за дневни боравак и спавање, тако да стара кућа служи за оставу разних ствари и алата; у окућници су још: амбар за жито, салаш за кукуруз,
плевња или сенара за сено, бачија или млекар за млеко које се прерађује у
млечне производе, зградица или ижина за спавање младенаца, тор за овце,
штала за краве, свињац, обор или кочар за свиње, кокошар за кокошке,
трап за складиштење одређеног воћа и поврћа преко зиме, пољски WЦ односно клозет, бунар или чесма породична или сеоског водовода. Није обавезно да се сви ови објекти налазе у дворишту једног домаћинства, али у
правилу је тако. Споменуте породичне привредне и помоћне зграде могу
бити под засебним крововима, али се често праве рационалне и корисне
комбинације, између амбара и салаша, плевње и штале, куће и зградице.
Амбар је привредни објекат за складиштење житарица као што су
јечам, овас, раж и пшеница. Обично је подигнут на најмање тридесетак сантиметара од земље, ради заштите од влаге. У ту сврху се испод темељача
постављају тзв. подваљци – камење у угловима и средини сваке стране амбара. На темељаче се вертикално ужлебљују диреци и у жлебове се умећу
даске, дебљине 2–3 цм, које чине зидове амбара, док се пајанте прикивају са
спољашне стране дирека. Унутрашњост амбара подељена је на неколико делова, који носе назив пресеци, и користе се за смештај житарица по врстама.
Преградни зидови од дасака, уметнутих у жлебове, по потреби могу да се
померају. За изградњу амбара користи се дрво, мало камена и цреп за покривање. Амбар се често гради са ајатом – надстрешницом у продужетку
једне стране, или у комбинацији са салашом, који се користи за смештај дрвених кола, чеза и привредних алатки, у данашње време и трактора.
Салаш служи за смештај и сушење кукуруза, слично амбару, с тим
што се уместо дасака на диреке прикивају летве, једна од друге удаљене 3–
4 цм. Темељ је од камена, а кров од црепа. Салаш је дуг око 5 м, широк око
1 м, његова висина је око 2 м. На овом подручју су раније, а и данас, постојали салаши са зидовима од плетеног прућа, који представљају старији тип
градње.
Плевња или сенара, сходно називу, користи се за смештај сена. Врло ретко се гради као самосталан објекат, јер је обично у комбинацији са
шталом, како би се исхрана стоке обављала на једноставнији начин. Уколико се гради засебно, увек је у близини штале. У том случају, зидови су од
грубо тесаних дасака које се прикуцавају на удаљености од 5 цм једна од
друге, због промаје, док је кров од сламе, односно црепа у новије време. Када је плевња у комбинацији са шталом, гради се изнад штале, која је од камена, делимично укопана у земљу, најчешће због стрмине терена. Дакле, на
камену основу штале надограђује се плевња од дирека, летви и пајанти, које
појачавају појас. Плевња је покривена црепом.
Штала за држање крава, раније и коња, коза и магараца, може да
буде од камена и блата као везива, са плевњом под истим кровом, гради се
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и као чатмара, са зидовима од чатме, са приковцима (латнама) и блатом помешаним са плевом, с тим што се споља не премазује блатом, покривена је
сламом или црепом, ретко даскама.
Бачија или млекар(а) је привредна грађевина у којој се обавља
прерада млека и држе млечни производи: сир, кајмак и сурутка. То је у правилу зграда са каменим темељем, зидовима од полуоблица или дасака, са
кровом од црепа, раније од сламе. На чеоној страни при врху остављају се
размаци између дрвених елемената зида, који тако чине промајне отворе.
Бачија је четвртастог облика, димензија у основи 2 x 4 м, висине је до 3 м.
Углавном се налази у непосредној близини куће. Постоје и бачије саграђене као чатмаре, које на једној страни имају прозор од летви ради проветравања.
Зградица или ижина је чатмара са једном просторијом квадратне
основе, мањих димензија, која је служила за држање односно чување мираза (девојачке спреме за удају), понекад и за спавање младенаца. Неколико
оваквих зградица може да буде око куће, зависно од броја девојака и младих брачних парова којима су ови објекти намењени. Грађене су близу или
уз саму кућу, дограђивањем по потреби.
Тор се користи за држање оваца. Гради се у облику мање кошаре.
Једна страна тора је отворена и представља улаз, око којег се налази висока
ограда од коља.
Свињац, обор или кочар је грађевина од камена, са неколико преграда. Може бити у склопу неке друге зграде, на пример плевње. Старе кошаре често се користе и за држање свиња, с тим што морају бити „појачане“
каменом конструкцијом при основи зидова.
Кокошар или кокошињац је једноставна грађевина од дасака. Она
је дужом страном наслоњена на шталу или неки други објекат у дворишту.
За држање кокошака често се користи и нека зградица која нема другу намену.
Трап је укопина у земљи дубине до једног метра, обложена каменом, са кровом од сламе, папрати или грана са лишћем које се ставља преко
талпина – дрвених мотки спојених при врху. Врата су релативно мала, дрвена и приземна. Преко врата ставља се слама или папрат, како би се одржавала унутрашња топлота. Трапови служе да се преко зиме држи и чува
воће и поврће: јабуке, крушке, дуње, репа, шаргарепа, кромпир.
Стара кућа се обично налази поред нове и, ако се у њој не станује,
служи за држање разног алата и других предмета. Нова кућа се користи за
становање – дневни боравак и спавање, негде само за спавање. Има случајева да се у њој мало или нимало живи, те нова кућа представља само лепо
уређену савремену зграду у којој се, углавном, повремено борави, јер се по
навици и даље живи у старој. Нова кућа се користи за гостинске и славске
сврхе.
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Пољски WЦ – клозет је смештен на погодном месту даље од куће.
Прави се од дасака, четвртастог је облика, мањих димензија, са дрвеним
вратима и кровом од шиндре.
Бунар и чесма се налазе у близини куће. Бунари су дубоки од 10 до
15 метара. Обложени су каменом, ограђени и покривени даскама. Наилази
се и на лепо уређене бунаре, са оградом и кровом од обрађених летви. У новије време, у двориштима налазимо чесме са бетонском заштитом, али у
највећем броју то су металне цеви са славином, као наставак пластичних цеви водовода.
Дворишта су претежно ограђена, прилагођена облику терена. Ограде су углавном ниске, начињене од дасака, коља или исплетеног прућа.

Обичаји везани за градњу куће
При изградњи куће постоје обичаји настали из веровања да ће кућу,
домаћина, породицу пратити срећа и берићет кроз читав живот ако се приликом постављања темеља на први камен темељац ставе новац и ракија, коју сви заједно попију, честитајући домаћину почетак градње куће, понекад
уз пуцање из ловачке пушке или другог оружја. Познат је и обичај жртвовања животиње: пуштањем крви кокошке, свиње или овце, на једном од
углова темеља куће. На крају се жртвована животиња испече и у сласт поједе. Овим ће обичајем, како се веровало, бити заштићени мајстори од повреда током градње. Када се дигну рогови на кући, обичај је да се окаче дарови
у виду пешкира, кошуља, чарапа, марамица и сл., уз обавезну флашу (или
ибрик) ракије, окићену босиљком. Ови дарови намењени су мајсторима и
доносе их званице које су позване на свечани ручак. Када се заврши градња
и кућа постане усељива, приређује се гозба под називом усељење или насеље. Тада се позивају пријатељи и родбина. Они доносе поклоне у виду разних сервиса, чаша и сличних предмета за кућну употребу по свом избору.
Онога који први дође и донесе ракију у кућу називају приновцем. Постоји је
обичај да се ватра из старе куће пренесе у нову, да се не угаси огњиште. У
данашње време такви обичаји су све ређи. Вредно их је, међутим, забележити да би што дуже остали у сећању. То је реална Србија од пре 200 година
све до данашњих дана.

Воденице и подруми у пољанама
У мојим истраживањима посебну пажњу привукле су зграде дашчаре – воденице на Грашевачкој реци и подруми у пољанама са виноградима, који су јединствени примерци овога краја и целе Србије.
На испитиваном подручју, на релацији Брус–Копаоник, прве воденице налазе се у селу Жиљцима, узводно уз реку Грашевку, затим се нижу
воденице села Влајковци, Ливађе и Брзеће (у којем су најмногобројније).
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Завода за заштиту споменика културе из Краљева је извршио рестаурацију
и конзервацију извесног броја воденица.
Воденице су мале и једноделне просторије, сачињене од дасака, са
кровом на две воде. Подигнуте су на каменом темељу чија висина зависи од
конфигурације терена и нивоа воде реке. Једноставних су фасада, без нарочитих архитектонских детаља. Врата на воденици су мала и обично окренута ка истоку као једином извору светлости, будући да су без прозора, увек
отворена док се у њој ради. У њој се налазе млинови за млевење жита (кукуруз, пшеница...), по нека клупа, импровизовано огњиште на којем се
спремало нешто за јело и грејало преко зиме.
У воденицама раде углавном мушкарци. Када није било одраслих
мушких чланова у породици, као и у тешким материјалним приликама, жене су се прихватале овог ни мало лаког посла.
За изградњу воденица, разумљиво, бирана су она места која имају
добар пад воде. То место се куповало за пуну цену уколико власник земљишта није ортак; уколико јесте, други ортак би плаћао половину вредности
земљишта; број ортака је обично од два до пет.
Грашевачке воденице немају велику ни архитектонску ни историјску вредност, све су настале почетком ХХ века, али су значајне као фолклорне и привредне грађевине, којих је сваким даном мање.
О подрумима – пољанама у пределима Жупе писао је Милан Ђ.
Милићевић у књизи Кнежевина Србија, у којој каже „да су биле од дрвета,
покривене обичном кровином преко које је винова лоза; неке зграде су зграде укопане у земљу, а било их је и на спрат“.
Пољане су мала села збијена „у куп“ ради веће безбедности. То су
сезонска односно привремена и повремена насеља у којима се живи у сезонама обраде винограда, брања и прераде грожђа. Мала насеља су у близини
винограда, на местима незасађеним виновом лозом. Пољане су у ствари
зграде за боравак, са довољно пространим подрумима за смештај судова и
алата. Производи од грожђа се касније постепено преносе у домаћинства.
Села власника ових пољана су претежно на падинама Копаоника и Жељина,
непогодна за гајење винове лозе. Зато су је житељи гајили у повољнијим,
жупским пределима. Велике удаљености села од винограда нагнале су људе
да подижу насеља која су у овом крају позната под називом пољане.
За разлику од осталих виноградарских подручја код Неготина, Пирота или Чачка, где група подрума углавном припада једном селу, овде је
правило да су на једној пољани зграде власника из више села.
Највећи број зграда у пољанама саграђен је од чатме, дирека и летви
(приковака или латни) а брвнара је било раније. Зграде новијег датума граде
се углавном на два нивоа, са приземљем и спратом. У приземљу, које је од
тврдог материјала, налази се подрум за смештај буради са вином. На спрату
су кућа и собе за спавање; кућа је заједничка просторија, док број соба зависи од броја ортака. Испред подрума је отворени и покривени део за скла-
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њање стоке. Кровови су на две, три или четири воде. Зграде са кровом на
три воде или „на калкан“ имају са четврте стране врата за улазак на таван
или горњи део зграде. Кровови се покривају ћерамидом или црепом. Поред
подрума као главне зграде, у пољани се налазе и други објекти: кош за кукуруз, обор за свиње и штала за крупну стоку.
Пољане, као врста привредног простора и насеља од користи, настале су из производних разлога. Приликом њихове изградње мислило се и на
удобност као и на њихову естетску вредност. Пољана Покрп и поједини подруми, као што су подруми фамилије Вукосављевића из Дренове, конкретни су примери за то. Један од споменутих подрума подигнут је на неравном
терену; у приземљу су два пространа подрума за смештај буради са вином.
На спрату се налазе кућа и три собе. Кућа, собе и доксат поплочани су циглом. У свим просторијама таван је од шашовца. Посебан украс овог подрума је велики доксат који се простире дуж целе источне стране и представља
најудобније одељење целе зграде. По казивању сељака и запису Студије о
културно-историјским споменицима на подручју општине Брус, Завода за
заштиту споменика културе из Краљева, требало би да има преко два века.
Важно је да се спомену још два подрума која припадају породици Стојановић из села Рокци у пољани Боћки, који се по легенди везују за цара Лазара.
Наиме, на овом месту у време цара Лазара из ових подрума наточено је вино које је служило за причешће војске пре поласка у Косовски бој. Постојећи подруми су стара здања, пространи иако имају само по једну просторију.
Изграђени су од брвана (брвнаре) и обе грађевине су приземне, са великим
тремовима за смештај стоке.
По својој намени, пољане имају сличности са другим привредним
зградама односно насељима која се дижу ван села: бачије или салаши, на
пример.

Завршна разматрања
Појаве традиционалне материјалне, социјалне и духовне културе
живе и трају аутентично, мање-више измењено, извесно краће или дуже
време. У последњих неколико десетина година народно градитељство подлеже променама које намећу достигнућа савременог доба. Негде те промене
долазе раније, а негде касније. То је случај са селима испитиваног подручја,
која су раштркана по обронцима Копаоника, слабе комуникације и повезаности са даљим срединама. Самим тим ова села су затворенија за утицаје са
стране, тако да дуже време задржавају традиционалан облик живота.
У новије време, иако споро, одређене промене дешавају се и у тим
селима. У народном градитељству оне се пре свега огледају: 1) у врсти материјала од којег се граде објекти за становање; све више се користе цигла,
бетон, цреп и метал; 2) у већем броју просторија, додавањем купатила и још

68

Мирјана Ивезић Гашић

Жупски зборник, 5/2010

понеке собе; 3) у окућници са привредним и помоћним зградама, чији се
број смањује услед промене економије села; сада су савременије, па су се
бачије и воденице са непромењеном функцијом задржале само спорадично;
и 4) у одабиру места за лоцирање стамбеног објекта, која су све ближа
околним урбаним срединама – Брусу, Александровцу или Крушевцу. Утицај новог времена, мање или више, изражен је у свим испитиваним селима.
У склопу старих обичаја и навика становништва овог поднебља, ти новитети довели су до типичног архитектонског несклада на читавом простору.
Изградња нових кућа била је у порасту последњих неколико деценија XX
века, да би последњих година стагнирала због економске кризе. Нове куће
су увек у близини старе, уколико локација није потпуно промењена, па се
налазе ван села, ближе граду. Одлика нових кућа је да ретко имају планску
градњу и распоред, довољан број просторија и функционалну вредност.
Многа села остају без довољно становника, млађе популације готово да и нема, многе куће су празне и запуштене, тако да је општа слика данашњих села веома суморна. Много година ће бити потребно да би се ова
слика изменила: да села оживе, развојем сеоског туризма, интензивног сточарства, посебно воћарства, за шта природног потенцијала има на претек. У
складу са тим, служба заштите природе и човекове средине треба да обнови
и заштити од даљег пропадања добро очуване примерке старих оџаклија,
бачија, воденица и тзв. пољских села, подрума у пољанама. Тако би ови
објекти сведочили о негдашњем народном градитељству и животу народа
овог поднебља. Осим њихове велике етнографске вредности, представљали
би и културно-туристичку атракцију.
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Слика 1: Кућа са тремом, чатмара Обрена Попадића из Паљевштице, половина XX века

Слика 2: Кућа чатмара са подрумом Владисава Вуковића из 1908, Велика Грабовница
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Слика 3: Штала Владисава Вуковића у комбинацији са сенаром – плевњом из 1909.
Велика Грабовница

Слика 4: Штала и плевња Обрада Попадића из 1952, Паљевштица
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Слика 5: Кошара Зорке Попадић (у функцији тора за овце) из 1968, Паљевштица

Слика 6: Кошара Зорке Попадић, Паљевштица
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Слика 7: Кошара – тор Зорке Попадић, Паљевштица

Слика 8: Кошара – тор за овце, Зорке Попадић, Паљевштица
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РЕЗИМЕ
ТРАДИЦИОНАЛНО НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО
НА ПАДИНАМА ИСТОЧНОГ КОПАОНИКА
У овом раду, насталом као резултат вишемесечних испитивања, представљена је традиционална народна архитектура, од најранијих до савремених стамбених објеката, са пратећим привредним и помоћним зградама које чине окућницу, с
посебним освртом на воденице – поточаре и пољане – подруме, од почетка XIX века до данашњих дана.
Испитивањем је обухваћено око двадесетак села која припадају општини
Брус и садрже типичне представнике како стамбених тако и пратећих објеката, на
основу којих може да се прати процес градње објеката, од традиционалног до савременог типа, преко начина градње, врсте употребљеног материјала, облика и
функције. Представљени су: кошара, колиба, кривача, сламарица, чатмара или
чакмара, од првобитног типа са једном просторијом, кућом, до чатмаре моравског
типа са тремом и подрумом, и окућница, која поред куће обухвата амбар, салаш,
плевњу или сенару, бачију или млекар, зградицу или ижину, тор, кочар, кокошар,
трап, бунар.
Циљ рада је да се преко документарне, аутентичне „живе“ грађе, писаним
путем представи и сачува традиционално народно градитељство бруско-копаоничког поднебља, у прилог даљем проучавању исте или сличне теме.
SUMMARY
TRADITIONAL NATIONAL CONSTRUCTIONON THE EASTERN
SLOPES OF THE MOUNTAIN OF KOPAONIK
This paper, that came of as a result of testing taken over several months presents
the traditional architecture, from the earliest to modern residential buildings with associated economic and additional buildings that make up the farmstead, with special reference
to the watermills and vine cellars in the temporary seasonal settlements (poljane), from
the early nineteenth century to this day.
The study included about two dozen villages, belonging to the municipality of
Brus, and it contains typical representatives of both residential and additional facilities.
Those buildings provide us an entire process of buildings construction that can be followed from traditional to modern types, through construction methods, types of materials
used, shapes and function. The study presented baskets, cottages, pallet, wattle being originally one-room house, then Moravian type wattle with a porch and basement and the
farmstead which besides a house included a barn for chaff, a summer mountain pasture
or storeroom for dairy products, a small building, sheepfold, trawler, chicken coop, pit,
well etc.
The aim of this paper is presenting and preserving the traditional national architecture of Kopaonik region and the town of Brus through documentary, authentic „vivid“
material and in support of future, same or similar study.
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ТРИ АКЦИОНАРСКЕ БАНКЕ У БРУСУ
1909–1941
АПСТРАКТ: У Брусу су до 1941. била основана три новчана завода у форми задруге, штедионице и банке. Чланак се бави оснивањем и радом Копаоничке привредне задруге,
Бруске штедионице и Бруске трговачке банке и написан је на основу веома редуковане грађе
која се чува у Архиву Југославије, фонд Министарства трговине и индустрије (65, фасцикла
1275–2259).
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Брус, Копаонички срез, Копаоничка привредна задруга, Бруска штедионица, Бруска трговачка банка, акције, акционари, Скупштина акционара, управни одбор, надзорни одбор, биланс

Привредни полет Србије крајем XIX и у првој половини XX века
осетио се и у маленој и неразвијеној поткопаоничкој вароши Брусу. Тај полет је допринео бржем раслојавању локалне чаршије издвајањем малобројних трговаца, кафеџија, механџија, занатлија и ретких појединаца међу земљорадницима Копаоничког среза под именом економ (кулак), а убрзано се
повећавао и број општинских и среских чиновника. У новим економским
условима они су располагали одређеном новчаном акумулацијом и тежили
су оснивању новчаних завода у својој средини који би гарантовали финансијску подршку у сигурним кредитима и сакупљање новца на штедњу и
оплодњу. Тако су од 1909. до 1941. године основане и краткотрајно радиле
три акционарске банке: Копаоничка привредна задруга, Бруска штедионица
и Бруска трговачка банка. Њихове заједничке карактеристике су: почетни
основни капитал (главница) им је био мали; деловале су на ограниченом
простору Бруса и Копаоничког среза; нису могле добити подршку јачих
новчаних завода; лако су постале плен појединих акционарских породица
са највећим бројем њихових акција.

Копаоничка привредна задруга
Оснивање Копаоничке привредне задруге отпочело је у првим месецима 1909. и трајало је до средине јуна 1910, када је образован привремени
управни одбор. Прва Правила су усвојена 21. маја 1909, потврђена од стране
министра народне привреде Јаше М. Продановића (Бр. 5284) 10. септембра
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исте године, а задруга је почела са радом 1. јула 1910. Њени оснивачи су
били:
Милан Стевановић, трговац из Бруса, Божа Ц. Јеличић, индустријалац из Бруса, Милосав Николић, трговац из Бруса, Јездимир Обрадовић,
књиговођа из Бруса, др Александар Протић, лекар из Бруса, Вучета Арсић,
економ из Бруса, Станисав Урошевић, трговац из Бруса, Божидар Михаиловић, учитељ из Бруса, Живојин В. Палуровић, кафеџија из Бруса, Василије
Кнежевић, економ из Бруса, Ђорђе Ваљаревић, економ из Велике Грабовнице, Никола М. Јеличић, економ из Кобиља, Благоје Ј. Калуђеровић, свештеник из Бруса, Стојадин Ракочевић, економ из Стројинаца и Хранислав Поповић, свештеник из Бруса.1
У првим Правилима из 1909. године наведено је да је Копаоничка
привредна задруга основана с циљем да своје акционаре и уопште привреднике „потпомаже што јевтинијим кредитом и да код њих подстиче и развија
дух производње и штедње“. Под тим именом задруга је протоколисана код
Првостепеног суда у Крушевцу са седиштем у Брусу, чије је трајање предвиђено на 50 година. Почетни основни капитал (главница) био је 100.000
динара у сребру, подељен на 2.000 акција од по 50 динара у сребру, с правом управе задруге да емитује друго коло својих акција у толикој суми „када се за то потреба укаже“. При упису сваке акције уплаћивано је по 5 динара на име редовне уплате и по 1 динар на име оснивачких трошкова. „После
овога продужиће акционари уплаћивање на књижице недељним уплатама
по један динар од сваке акције до коначне уплате“. После измирења трошкова, све што би претекло уписивано је у стални резервни фонд. Упис акција је започео по потврђивању Правила од ресорног министарства.2 Акционари који би закаснили са редовним уплатама, осим дужне уплате, плаћали
су по 10 динарских пара од сваке акције за сваку пропуштену недељу. Акционари који би закаснили са уплатама за десет недеља и то не би учинили
у року од 30 дана по изласку упозорења у Службеним новинама, брисани су
из чланства, а од њиховог раније уплаћеног удела враћане су им две трећине, књижице су им поништаване, а једна трећина се уносила у резервни
фонд. На месту поништених удела издавани су нови, а нови уписници су
били дужни, чим их управни одбор прими, „положити све раније уплате са
6% интереса и сразмерни део резервног фонда“, али интерес ни у ком облику није смео бити више од 12%. По коначној уплати књижице су замењиване сталним акцијама на којима је писало „Копаоничка привредна банка“,
обележене редним бројем, снабдевене купонима за дивиденду, сувим задружним печатом и потписом председника и једног члана управног одбора.
Свака акција давала је сопственику право на сразмерно учешће у „друштве1

Архив Југославије (АЈ), фонд Министарства трговине и индустрије (МТИ), 65–
1275–2259, Списак оснивача Копаоничке привредне задруге, 21. мај 1909.
2
АЈ, 65–1275–2259, Правила Копаоничке привредне задруге (Правила), члан 1–6.
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ној имовини и чистој добити“, која се утврђивала на крају сваке пословне
године завршним рачуном и билансом.3
Првим Правилима био је одређен делокруг рада Копаоничке привредне задруге:
1. прима новац на штедњу на уложне књижице од пола динара па
навише;
2. прима новац по текућим рачунима и врши благајничке и посредничке послове;
3. есконтује и реесконтује менице обезбеђене потписом и разне хартије од вредности и варанте;
4. прима новац и остале вредности на оставу;
5. даје зајмове по условима које одреди управни одбор а) на српске
државне обвезнице, акције новчаних завода и привредних предузећа, на варанте и друге хартије од вредности; б) на залоге драгоцености, на робе сваке врсте која не подлеже квару, израђевине домаће радиности и залоге свих
предмета од вредности; в) по текућим рачунима и на подлогу;
6. подухвата се разних привредних и индустријских предузећа;
7. врши комисионарске и агентурске послове осигуравајућих друштава;
8. врши наплате и исплате за туђ рачун и потпомаже свако привредно и економско јачање нашег народа у свом крају;
9. посредује и ступа у везу са осталим новчаним заводима, учествује
у закључивању зајмова за рачун округа, срезова и општина;
10. узима под закуп и експлоатацију државних имања и јавна добра.
Копаоничка привредна задруга није смела куповати своје акције и
давати зајмове на њих, „нити их продавати испод номиналне вредности“, за
свој рад одговарала је целокупном имовином и резервним фондом према
трећим лицима, а њени акционари само до номиналне вредности својих акција.4
Органи Копаоничке привредне задруге били су: управни одбор, надзорни одбор, скупштина акционара и службено особље. Управни одбор је
био главни орган задруге, он је представљао задругу према трећим лицима
и управљао је целокупним радом. Управни одбор је чинило седам чланова
које је бирала скупштина акционара из својих редова на две године; они су
морали бити из Бруса, а по истеку мандата могли су поново бити бирани.
Чланови управног одбора били су дужни да за 15 дана по избору положе депозит у њеној каси по 10 њених акција, које су се враћале по усвајању биланса на крају сваке пословне године. Изабрани чланови били су одговорни
лично и солидарно својом имовином за све штете причињене несавесним
3
4

Исто, Правила, чл. 7–12.
Исто, Правила, чл. 13–15.
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радом или неизвршавањем задатака, а били су обавезни да присуствују седницама и обављају дежурство, како је задружним правилима предвиђено.
Чланови управног одбора су између себе бирали председника и потпредседника; председник је сазивао седнице и руководио њиховим радом. Рад
управног одбора био је пуноважан ако је присуствовало најмање пет чланова, а при једнаком броју гласова сматрано је да је предлог одбијен. Чланови
управног одбора су обављали дежурство и за сваки дежурни дан добијали
су по 5 динара, који су исплаћивани на крају пословне године. Седнице
управног одбора су сазиване једном месечно, по потреби и чешће, а задружну фирму потписивао је председник и један члан управног одбора. Управни одбор је одобравао и пратио реализацију пласмана меница, обезбеђивао
прилив новца у задругину касу и његов најкориснији пласман, подносио
скупштини акционара на усвајање промене и допуне појединих чланова задругиних правила, доносио годишње извештаје и завршне рачуне за сваку
протеклу пословну годину и подносио их скупштини акционара на усвајање.5
Надзорни одбор Копаоничке привредне задруге имао је пет чланова
бираних на скупштини акционара из њених редова на две године, а по истеку тог рока могли су бити поново бирани. Вршио је улогу највишег контролног органа који је надзирао целокупан рад задруге, посебно контролисао планове и извештаје управног одбора, пословање благајне, прегледао
пословне књиге, контролисао месечне, полугодишње и годишње завршне
рачуне и билансе, предлоге о подели чисте добити и о томе подносио извештаје скупштини акционара. Његове одлуке су биле пуноважне ако су седници присуствовала најмање три члана, а одлуке су доношене већином гласова присутних чланова.6
Скупштине акционара биле су редовне и ванредне и увек су одржаване у Брусу. Редовне скупштине сазивао је управни одбор сваке године до
краја марта, а позив за седнице објављиван је у Службеним новинама три
пута уз навођење дневног реда. За сваку скупштину акционара прављени су
спискови пријављених акционара са бројем депонованих акција и присутних на седницама са бројем акција и гласова, а спискове је прегледао и потписивао комесар ресорног министарства. Скупштина акционара одлучивала
је пуноважно када је на њој била заступљена једна четвртина друштвене
главнице. Скупштинским седницама је председавао председник управног
одбора, а у случају његове спречености председник надзорног одбора. Седници скупштине могао је присуствовати сваки акционар, а могао се овластити и други акционар, који није могао заступати више од једног акционара. За време скупштинских седница три акције давале су право на један
глас, али нико није могао имати више од 10 гласова без обзира на број акција које је поседовао. Током заседања скупштина је вршила следеће послове:
5
6

Исто, Правила, чл. 16–26.
Исто, Правила, чл. 27–31.
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бирала деловођу и три члана за бројање гласова и потписивање записника;
разматрала извештаје управног и надзорног одбора са годишњим билансом;
одлучивала о подели чисте добити; разрешавала стари управни и надзорни
одбор и бирала нову управу; одлучивала о измени и допуни банчиних правила; доносила одлуке о смањењу и повећању друштвене главнице; доносила одлуке о спајању са другим новчаним заводима; доносила одлуку о продужењу или престанку рада задруге; претресала предлоге управног и надзорног одбора и акционара ако су поднети на време и у писменој форми.
Ванредне скупштине акционара управа је сазивала када су то у писменој
форми захтевали акционари који су претходно депоновали десети део друштвене главнице.7
У првим годинама рада задруге на крају сваке пословне године чиста добит је дељена: 10% сталном резервном фонду, 4% тантијеме члановима управног одбора, 3% члановима надзорног одбора, 1% чиновницима, а
преостали део акционарима у виду дивиденде.
Нема релевантних података о раду Копаоничке привредне задруге
до Првог светског рата. Сачувана су само два завршна рачуна: за 1912. и
1913. годину, на основу којих се може лако закључити да је позитивно пословала у обе године. На првој страници рачуна за 1912. годину стоји да је
задруга почела са радом 1. јула 1910, а већ октобра наредне године дошло је
до измене и допуне правила, које је потврдио министар народне привреде
М. Капетановић 2. октобра 1911. Према рачуну изравнања на дан 31. децембра 1912. стање главних позиција било је следеће:
Благајна 648.68; менице у лисници 197.818; менице у депоу 112.245;
менице код суда 150; менице на протесту 3.360; намештај по отпису 10%
вредео је 732,45; вредност резервног фонда 2.480; остава акцепата по текућим рачунима 36.000; кауције 12.000; наплате 858,77; дугујућа камата за
претходну годину 10.616,55 или свега актива 376.909,45 динара. Главне позиције на сектору дуга садржавале су: главница 100.000; резервни фонд
8.112,20; фонд сумњивих потраживања 2.000; улози на штедњу 88.956,50;
текући рачуни 112.870,90; разне особе 4.718,17; меничне обавезе завода
36.000; полагачи кауција 12.000; пошиљаоци наплата 858,77; државни проценат 666,30; дивиденда из 1911. године 120; ажија 365,66; тантијеме 150;
припомоћ друштву за улепшавање вароши 90,95; за поделу акционарима
10.000, или свега на сектору пасиве 376.909,45 динара.
Испод овог документа потписе су ставили: књиговођа Јован П. Тица, председник управног одбора Милосав Стевовић, чланови управног одбора Сибин Ц. Јеличић, Станислав Урошевић, Влада Ђорђевић, Властимир
Чајић, Јездимир Обрадовић и чланови надзорног одбора Хран. Поповић
(председник), Петар Јанетовић и Мијат Весић.8
7
8

Исто, Правила, чл. 37–38, 41–49.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1912.
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Копаоничка привредна задруга имала је позитивно пословање и
1913. године, о чему говори рачун изравнања од 31. децембра са овим показатељима:
Благајна 548.68; менице у лисници 194.733; менице у депоу 111.654;
менице код суда 150; менице на протесту 2.690; намештај по отпису 10%
вредео је 999.80; вредност резервног фонда 2.480; оставе акцепата по текућим рачунима 36.000; кауције 12.000; наплате 417,83; дугујућа камата
49.934,20; или свега на сектору активе 411.598,51 динар. Показатељи на
сектору пасиве били су: главница 100.000, резервни фонд 10.000; фонд сумњивих потраживања 3.000; фонд за подизање задругине зграде 2.600; улози
на штедњу 99.775,15; текући рачуни 122.794,25; разне особе 2.731,95; меничне обавезе завода 36.000; полагачи кауција 12.000; пошиљаоци наплата
417,83; државни проценат 1.479,10; дивиденда за 1911. и 1912. годину
10.040; ажија 365,66; тантијема 158; милостиња 236,77; за поделу акционарима 10.000; или свега на сектору пасиве 411.598,51 динар. 9
Копаоничка привредна задруга није радила за време Првог светског
рата и под аустроугарском окупацијом. Из тих разлога, одмах по окончању
рата пришло се обнови новчаних завода у Србији, па и Копаоничке задруге.
Већ 3. маја 1919. Министарство трговине и индустрије Краљевине СХС (акт
бр. 6798) наложило је, преко начелства Крушевачког округа и поглавара
Копаоничког среза, да управа задруге одмах започне прикупљање података
о затеченом стању у задрузи. Девет дана касније, 12. маја, управа је одговорила: „Ова задруга сачувала је целокупну своју имовину као и архиву и
књиге, а нарочито Дневник и Главну књигу. Пошто су књиге сачуване, то
се може у свако доба извести биланс задруге.“10
Одлучније припреме за обнову задруге отпочеле су у првој половини 1920, а привремена управа обавестила је ресорно министарство о заказивању прве ванредне скупштине акционара у новим условима за 10. јун исте
године, са дневним редом од пет тачака: 1. избор деловође и три члана за
бројање гласова; 2. читање извештаја управног и надзорног одбора о стању
задруге 1914–1918. године; 3. избор чланова управног и надзорног одбора;
4. доношење одлуке о изменама и допунама правила о раду у новим условима; и 5. предлози акционара. Скупштини акционара председавао је потпредседник управног одбора Владимир Ђорђевић. За деловођу је изабран Јован
Тица, а за бројање гласова учитељ Драгољуб Беочанин, трговац Живојин
Палуровић и економ Крсман Радуловић, а заступник министра трговине и
индустрије (комесар) био је полицијски писар Копаоничког среза Панта Л.
Ћирић. Током зборовања дата је разрешница старој и изабрана нова управа:
за председника управног одбора Станислав Урошевић, а за чланове Буди9

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1913.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај Копаоничке привредне задруге начелству
Крушевачког округа, 12. мај 1919.
10
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мир Јеличић, Светомир Стевовић, Јездимир Обрадовић, Божидар Михаиловић, Живојин Палуровић и Јеврем П. Обрадовић. Чланови надзорног одбора
постали су: Драгољуб Беочанин, Милија Јовановић, Михаило Јеличић, Крсман Радуловић и Урош Ковачевић, сви из Бруса. За ову скупштину акционара 29 удеоничара депоновало је 604 комада акција са правом на 198 гласова, а зборовању је присуствовало 28 акционара са 594 акције и правом на
195 гласова, чија имена следе: 11
Име и презиме
Будимир Б. Јеличић
Михаило С. Јеличић
Цветко С. Јеличић
Александар Б. Јеличић
Милосав Јеличић
Милица Б. Јеличић
Наталија Б. Јеличић
Благоје Калуђеровић
Јеврем Г. Обрадовић
Крсман Радуловић
Божидар Ц. Јеличић
Перса Б. Јеличић
Светомир М. Стевановић
Милутин М. Стевановић
Михаило М. Стевановић
Драгољуб Беочанин
Милоје Јовановић
Станимир Урошевић
Момчило Урошевић
Љубиша Урошевић
Љубисав Кнежевић
Јездимир Обрадовић
Момир Обрадовић
Живојин Палуровић
Владимир Ђорђевић
Божидар Михаиловић
Властимир Чајић
Свега

Место
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Ботуња
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус

Број акција
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
30
12
30
30
12
10
10
30
30
6
10
30
24
10
10
10
10
594

Број гласова
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
10
4
10
10
4
3
3
10
10
2
3
10
8
3
3
3
3
195

Иако је у новим условима банка пословала уз бројне потешкоће, у
оскудици новчаних средстава и стручног кадра, постигнути су позитивни
резултати, о чему говори рачун изравнања на дан 31. децембра 1919. по
основним питањима:
11

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Списак акционара на скупштинској седници од 10. јуна 1920.
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Актива – благајна (готовина у каси) 4.364,72; менице у лисници
243.425; менице у депоу 106.200; менице код суда 980; менице протестоване 680; намештај 1.059,90; вредност резервног фонда 2.480; оставе акцепата
по текућем рачуну 1.086,000; кауције 12.000; наплате 49; државни проценат
12,20; електрична централа 2.241,10; канцеларијски прибор 1.058,70; губитак 8.486,85; или свега на сектору активе 469.037,49 динара. Основне позиције пасиве садржавале су: главница 100.000; резервни фонд 10.000; фонд
сумњивих потраживања 3.000; фонд за подизање задругине зграде 2.600;
улог на штедњу 132.607,40; текући рачуни 119.871,60; разне особе 2.194,47;
меничне обавезе завода 86.000; полагачи кауција 12.000; пошиљаоци наплата 49; дивиденда из ранијих година 690; инвалидски порез 25; укупно на
сектору пасиве 469.037,47 динара. 12
На другој ванредној скупштини акционара Правила су делимично
измењена. У члану 5 нови текст је гласио: задруга може по одобрењу своје
акционарске скупштине – поступно или одједном повећати до 500.000 динара главницу, подељену на 5.000 комада акција од по 100 динара. Додат је трећи став: „Уз продају нових акција задруга ће наплаћивати како имениту вредност акција, тако и припадајући део резервних фондова по свакој акцији“. У
четвртом ставу нови текст је био: „Управни одбор властан је да капитал и резервне фондове задругине преобрати у злато, ако за то нађе могућност“. У
том случају имале би се издати и нове акције, које би гласиле у злату“. Код
чл. 13 додате су две нове тачке: по првој се задруга бавила и извозном и увозном трговином на велико, а по другој набављала је пољопривредни алат и
справе, као и остале потребе земљорадника. Ове и друге мање измене потврдио је ресорни министар 13. јула 1920. године.13
Због оскудице у новцу и све веће потражње за кредитима, одржана је
трећа ванредна скупштина акционара Копаоничке привредне задруге, 8. септембра 1920, којој је присуствовао председник управног одбора Будимир Јеличић. После вишечасовног зборовања, усвојен је предлог управе о повећању
главнице на 400.000 динара пуштањем у оптицај нових акција, како би се што
пре достигла главница од 500.000 динара, а управном одбору стављено је у дужност да за увећање друштвене главнице предузме све што треба „према друштвеним правилима за поменути упис и уплату“. За ову скупштинску седницу
31 акционар депоновао је 614 комада акција са правом на 199 гласова, а заседању су присуствовала 24 удеоничара са 510 удела и правом на 167 гласова.14
Прва редовна годишња скупштина Копаоничке привредне задруге у
послератном периоду одржана је 25. априла 1921. у Брусу. За ову седницу
12

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1919.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Измене и допуне Правила Копаоничке привредне задруге од 10. јуна 1920.
14
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Списак Трећег ванредног збора акционара од 8. септембра 1920; Списак присутних акционара на Трећој ванредној скупштини, 8. септембра 1920.
13
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претходно су депоноване 584 акције са правом на 189 гласова, а присуствовало јој је 18 акционара са 351 акцијом и правом на 114 гласова. На седници
се расправљало о извештајима управе о пословању задруге у претходној години, једногласно су прихваћени завршни рачун и биланс, дата разрешница
старој и изабрана нова управа. У току расправе први пут је дошло до размимоилажења између појединих чланова управе и председника управног одбора Будимира Јеличића. Сукоб је решен тако што је Божидар Михаиловић
дао оставку на чланство у управном, а Милоје Јовановић у надзорном одбору. На њихова места изабрани су нови чланови, који су стали уз Будимира
Јеличића.15
У извештају прочитаном на скупштинској седници наведено је и
следеће: „Услед још увек несређеног стања у земљи, које је последица светског рата, услед нерегулисаног валутног питања, као и разних других околности међу којима и одредбе закона о ликвидацији мораторног стања, оскудице у службеном особљу – задружни послови били су у застоју и нису дали резултате какви су се ранијих година у редовним приликама постизали.
Но ипак поред свега овога постигнуто је толико да се сви трошкови у 1920.
покрију приходима“. И даље: „Данас када се прилике осећају повољнијима
и опште стање приближује нормалноме, управни одбор је предузео нове индустријске послове око експлоатације шума, те је нада да ће се у овој и у
следећим годинама показати жељени резултати“. Осим тога, управни одбор
је био мишљења да треба радити и друге индустријске послове који би дали
позитиван исход. За извођење тих нових послова задрузи су стајали на располагању наплата меница у портфељу, упис другог кола акција и зајмови, у
случају потребе. 16
Петнаестог марта 1922. одржана је наредна редовна годишња скупштина акционара Копаоничке привредне задруге у кафани акционара Владе
Ђорђевића у Брусу. Скупштинској седници је председавао председник
управног одбора Будимир Јеличић. За седницу је 21 акционар депоновао
592 акције с правом на 175 гласова, а заседању је присуствовало 18 удеоничара са 512 акција и 155 гласова. За деловођу зборовања изабран је Бора Бошковић, за бројање гласова и овераче записника Јеврем Обрадовић, Драгомир Беочанин и Милутин Стевовић, а заступник министра трговине и индустрије био је полицијски писар Копаоничког среза Данило Ж. Гашић. Дата
је разрешница старој и изабрана нова управа. Нови чланови управног одбора постали су Будимир Јеличић (председник), Станисав Урошевић, Светомир Стевановић. Јеврем Обрадовић, Бора Бошковић и Милоје Јовановић, а
чланови надзорног одбора Драгољуб Беочанин, Душан Брадић и Михаило
Јеличић. На предлог управног одбора скупштина је прихватила измене и до15

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај управног одбора о раду задруге у 1920, 25.
април 1921.
16
Исто.
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пуне неких чланова задружних Правила, посебно увећање главнице са 500.000
на милион динара, издавањем нових 5.000 комада акција од по 100 динара, „које ће се уплатити у року од године дана од потврде ових измена“. „Овлашћује
се управни одбор да ову главницу може повећати на 2.000.000 динара издавањем нових акција“. Члану 53 Правила додата је нова тачка која је гласила: „Задруга ће основати пензиони фонд својих чиновника о коме ће управни одбор
прописати нарочити Правилник“. Ове измене и допуне потврдио је министар
трговине и индустрије Виловић 20. маја 1922 (бр. 2810).17
У извештају управног одбора о раду Задруге у 1921. години, поред
осталог, каже се: „Познато Вам је да је управни одбор сав свој труд и енергију у току прошле године (посветио) искључиво инсталацији парне стругаре у Разбојни која ће ваљда још у току овог месеца бити довршена“. Осим
тога, чињене су извесне позајмице есконтом и по текућим рачунима, од чега
је постигнута добит која је са извесним провизијама била у стању да „покрије све расходе у минулој години“. Акционари су обавештени да добит
износи само толико да се покрију трошкови, јер парна стругара није завршена, и „слободни смо да нагласимо да нам је управо добро дошло и оволико кад су приходи били довољни за покриће свеколиких расхода у току прошле године“. На крају извештаја стоји: „Завршним инсталирањем парне
стругаре, ми се имамо осећати потпуно задовољним, јер су поуздани изгледи резултата које од првог дана на овом предузећу очекујемо.“ 18
Детаљнији подаци о резултатима рада у претходној години наведени су у рачуну изравнања за 31. децембар 1921, из којег наводимо:19
Актива
Благајна: готовина у каси у сребру
Менице у лисници и депоу у сребру
Текући рачуни у сребру
Оставе по текућим рачунима
Оставе акцепата по текућим рачунима
Вредност резервног фонда
Кауције
Електрична централа
Намештај и прибор
Дугујућа ненаплаћена камата по меницама
Разне особе
Парна стругара
Разна актива
Свега
17
18

4.890,48
222.838
682.187,80
800.000
1.086.000
12.480
15.000
2.896,10
8.700
37.279,22
40.317,80
813.384,76
7.872,40
3.736.846,56

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Записник редовне скупштине акционара, 15. март 1922.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај управног одбора о раду задруге у 1921, 15.

март 1922.
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АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1921.
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Пасива
Главница I и II кола
Фондови I и II кола и други
Улози на штедњу у злату и сребру
Текући рачуни у злату и сребру
Остављачи остава по текућим рачунима
Меничне обавезе завода
Полагачи кауција
Разне особе
Разна пасива
Свега

85

441.285
70.365
187.655,83
1.127.034,30
800.000
1.086.000
15.000
8.816,43
690
3.763.846,56

Због недовољног броја „присутних“ акција на скупштини акционара
од 15. марта 1922, ресорно министарство је наложило одржавање нове седнице (9. маја 1922), за коју је депоновано 3.596 удеоница са правом на 140
гласова, а седници је „присуствовало“ 3.522 акције од 14 акционара са правом на 116 гласова. Ево списка присутних акционара на седници 9. маја
1922:20
Име и презиме
Светомир Стевовић
Будимир Јеличић
Станисав Урошевић
Милоје Јовановић
Јеврем Обрадовић
Бора Бошковић
Душан Брадић
Драгољуб Беочанин
Милутин Стевовић
Михајло Јеличић
Момчило Урошевић
Војин Живковић
Цветко Јеличић
Љубиша Урошевић

Број акција
800
1.000
500
50
500
500
15
12
30
20
30
15
30
20
3.533

Број гласова
10
10
10
10
10
10
5
4
10
6
10
5
10
6
116

Распон акција код појединаца у претходном списку потврђује претварање задруге у власништво мањег броја појединаца, посебно када су у питању Будимир Јеличић са 1.000 комада акција, Светомир Стевовић са 800 и
Станисав Урошевић, Јеврем Обрадовић и Бора Бошковић са по 500 комада.
Наредна редовна седница скупштине акционара Копаоничке привредне задруге одржана је 15. јануара 1923. За ову седницу 19 акционара је
20

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Записник редовног збора акционара, 9. мај 1922.
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депоновало 4.025 акција с правом на 147 гласова, а зборској седници присуствовало је 15 акционара са 3.046 акција и правом на 116 гласова. Седници
је председавао председник управног одбора Будимир Јеличић, за деловођу
збора изабран је Бора Бошковић, за бројање гласова и оверу записника Милоје Јовановић, Јеврем Обрадовић и Милојко Стевовић, а заступник Министарства трговине и индустрије био је полицијски писар Копаоничког среза
Илија Обрадовић. На зборској седници су прочитани извештаји управног и
надзорног одбора о пословању задруге у 1922. години, једногласно је прихваћено оснивање фонда за хуманитарне циљеве и од чисте добити у исти
унето 1.202,80 динара.21
Из сачуваног извештаја Копаоничке привредне задруге о раду у
1922. години сазнајемо да је предмет пословања током године углавном
био везан за завршетак парне стругаре у Разбојни. Током скупштинског
заседања акционари су обавештени да је управа задруге предузела кораке за изградњу једног млина са два камена, који би се покретао снагом
стругаре, од чега се очекивала „лепа добит“. Током пословне године обављани су и други ситнији послови: есконтовања меница, позајмице по
текућим рачунима, када су то финансијска и друга средства дозвољавала
и уз очекивање позитивних резултата. Управни одбор задруге је предложио, а скупштина акционара усвојила, да се приступи изградњи железнице (колосека) од стругаре до шуме и у самој шуми, како би се убрзао
пренос потребних количина сировина. Од реализације тог програма задруга је очекивала значајно повећање добити у наредним годинама. Било
је предвиђено проширење и других ситнијих послова, али детаљи о томе
нису остали забележени. Скупштина акционара је усвојила и предлог
управног одбора о пуштању у промет новог кола акција за увећање главнице на 2.000.000 динара, чији су упис и уплата почели 20. јануара 1923.
године. Захваљујући успешном завршетку 1922. пословне године, остварена је чиста добит од 142.015,99 динара, која је подељена на следећи
начин: 10% сталном резервном фонду – 14.201,60 динара; 10% тантијема
члановима управе – 14.201; фонду за изградњу задругине зграде –
12.000, за поделу акционарима – 100.000 динара. Интересантно је навести и податак да је скупштинској седници акционара 15. јануара 1923.
присуствовало 15 акционара, који су поседовали следећи број акција: Јеврем Обрадовић 500 комада, Бора Бошковић 510, Станисав Урошевић
425, Светомир Стевовић 320, Будимир Јеличић 300, Милутин Стевовић и
Милојко Стевовић по 200, Момчило Урошевић 112, Михаило Јеличић
103 комада, а остали испод тога.22

21

АЈ, МТИ, 65-1275-2259, Записник редовне скупштине акционара, 15. јануар 1923.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај управног одбора о раду Задруге у 1922. години, 15. јануар 1923; Списак присутних акционара редовној скупштини, 15. јануар 1923.
22
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Детаљнији подаци о резултатима рада у претходној години наведени су у рачуну изравнања за 31. децембар 1922. из којег наводимо:23
Актива
Благајна – готовина у каси
Менице – све врсте
Текући рачуни
Оставе по текућим рачунима
Оставе акцепата по текућим рачунима
Вредност резервног фонда
Кауције
Електрична централа
Намештај и прибор
Разне особе
Код Државне ликвидационе банке
Грађа
Парна стругара са млином
Разна друга актива
Шума
Свега

12.317,70
297.550
48.717,56
56.500
1.844.000
20.000
50.000
2.896,10
11.368
212.604,79
95.452,28
600.000
1.849.684,04
5.000
50.000
5.156.890,47

Пасива
Главница I и II кола
Фондови – сви
Улози на штедњу
Остављачи остава
Меничне обавезе завода
Полагачи кауција
Текући рачуни
Разне особе
Чиста добит
Свега

500.000
77.844,03
195.140,35
56.500
1.844.000
50.000
2.110.447,30
670
142.015,47
5.156.890,47

Дванаестог фебруара 1924. одржана је следећа скупштина акционара Копаоничке привредне задруге у кафани Владе Ђорђевића у Брусу. Седницом је председавао председник управног одбора Будимир Јеличић, деловођа је био Добривоје Брадић, гласове су бројали и записник оверавали Милутин Стевовић и мр Милоје Јовановић, апотекар из Бруса, док је ресорног
министра заступао начелник Копаоничког среза Радисав Ђорђевић. За зборску седницу 16 акционара депоновало је 5.700 комада акција са правом на
129 гласова, а седници је присуствовало 11 акционара са 5.400 акција и правом на 105 гласова. Присутни су са пажњом саслушали извештаје управног
23

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1922.
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и надзорног одбора са билансом о резултатима рада задруге у претходној
години (1923) и једногласно их усвојили. Прихваћена је разрешница дела
управе и изабрани нови чланови управног одбора: Михаило Јеличић и Милутин Стевовић, надзорног одбора Трифун Ваљаревић и Момчило Урошевић.24 Из извештаја управног одбора о раду задруге у 1923. години сазнајемо да је током целе године главна пажња посвећивана раду парне стругаре
у Разбојни, али су обављани и чисто банкарски послови: есконт и реесконт
меница, пословање по текућим рачунима и повећање броја улога на штедњу. Затим се констатује: „И поред великог застоја у трговини услед новчане
кризе, наша задруга је ипак постигла релативно добре резултате“. Без великог напрезања „задруга је покрила своје трошкове од 864.116,50 динара“;
уложила у фондове 145.366,71; отписана је непокретност и покретност у износу од 283.871; за поделу акционарима резервисала дивиденде од 120.000
динара, што је износило 6 динара по једној акцији од 100 динара.25 И крајем
те пословне године дошло је до даље концентрације акција у руке богатијих
малобројних појединаца, који су поседовали: Будимир Јеличић 1.000 комада акција, Михаило С. Јеличић 750, Светомир Стевовић 650, Милутин Стевовић 650, Станисав Урошевић 650, Милојко Стевовић 550, Влада Ђорђевић 550, Милоје Јовановић 250, Драгољуб Беочанин 150, Милан Тасић 100
и Душан Брадић 100.26
Детаљнији подаци о резултатима рада у претходној години наведени су у рачуну изравнања за 31. децембар 1923, из којег наводимо:27
Актива
Благајна – готовина у каси
Парна стругара у Разбојни
Текући рачуни
Менице – све врсте
Депоновани менични пријеми
Хартије од вредности
Намештај и прибор
Кауције
Свега
Пасива
Главница
Фондови – сви
24

22.328,69
2.542.531
724.330,47
1.041.296
500.000
22.000
10.000
653.500
5.515.986,16
2.000.000
560.240,74

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Записник редовне скупштине акционара, 12. фебруар 1924.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај управног одбора о раду задруге у 1923, 12. фебруар 1924.
26
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Списак присутних акционара на редовној седници 12.
фебруара 1924.
27
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1923.
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Менични пријеми
Повериоци реесконт меница
Текући рачуни
Улози на штедњу
Ненаплаћена дивиденда за 1922.
Полагачи кауција
Дивиденда за 1923.
Свега
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585.000
720.000
539.780
301.705,42
35.760
633.500
120.000
5.515.986,16

Осма редовна скупштина акционара Копаоничке привредне задруге
одржана је 26. фебруара 1925. у Брусу, за коју је 16 акционара депоновало
6.105 акција са правом на 128 гласова, а зборској седници присуствовало је
12 удеоничара са 5.550 комада акција и правом на 111 гласова. Скупштинској седници је председавао председник управног одбора Будимир Јеличић,
деловођа је био чиновник из Бруса Јован Голубовић, а оверачи записника
Светислав Стевовић и Станисав Урошевић. Заступника министра трговине
и индустрије представљао је поглавар Копаоничког среза Радисав Ђорђевић. Расправа о пословању банке у претходној години потврдила је подршку управи и прихваћен је предлог да се добит у 1924. години придода јачању фондова и „отписа на задругине покретности и непокретности“. Највећи и најважнији део посла односио се на рад стругаре у Разбојни. „Иако је
у току године присутна новчана криза, послови су у задрузи ишли непрекидно са успехом“. „Наша парна стругара у Разбојни – тврди се – радила је
без престанка“, а произведена грађа готово је сва била распродата. Улози на
штедњу, текући рачуни и други задругини послови „били су у прошлој години обилнији од ранијих година“, а задруга је била „врло кредитована од
Београдске задруге, Извозне банке и Опште трговачке банке“. Поред тога,
задруга је крајем 1924. године набавила још један гатер, који се у овој
(1925) години монтира, „те ће у наступајућој години бити много већа производња грађе“. У току прошле пословне године (1924) задруга је остварила
добит од 380.337,77 динара, која је одлуком скупштине акционара придодата фондовима, уз очекивање да ће се тиме задругине акције ојачати, а задруга ће моћи лакше да финансира „своје предузеће и коминтенте“.28
Према подацима у рачуну изравнања на дан 31. децембра задруга је
у 1924. години по основним сегментима имала следећа остварења:
Актива: Благајна – готовина у каси 27.099,61; парна стругара: земљиште и зграде са намештајем 465.778; машинерија и алат 1.035.000; запрега и
прибор 133.200; итд. – свега 2.565.478; текући рачуни 565.513,70; менице: у
портфељу 19.040, дате у реесконт 635.000, или свега 654.040; депоновани менични пријем 500.000; хартије од вредности 520.000; намештај; кауције
50.000; оставе по текућим рачунима 539.100, или укупно 5.441.232,31.
28

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај управног одбора о раду задруге у 1924, 26. фебруар 1925.
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Пасива: Главница 2.000.000; фондови: стални резервни фонд
511.797,03; фонд сумњивих потраживања 40.443,71; фонд за подизање задругине зграде 76.000; фонд за хуманитарне циљеве 20.285,77; или свега
648.526,51; менични пријем у депоу 500.000; повереници реесконт меница
635.000; текући рачуни 8.573.913; улози на штедњу 404.076,86; неисплаћена
дивиденда за 1923. и неисплаћена дивиденда за 1924. годину 70.616; полагачи кауција 50.000; остављачи остава 559.100, или свега 2.792.705,80 или
укупно на сектору пасиве 5.441.232,31.29
Осмој седници скупштине акционара Копаоничке привредне задруге присуствовали су: 30
Име и презиме
Милоје Јовановић
Будимир Јеличић
Станисав Урошевић
Михајло Јеличић
Светомир Стевовић
Драгољуб Беочанин
Милош Тасић
Милутин Стевовић
Влада Ђорђевић
Момчило Урошевић
Станоје Голубовић
Чеда Вуковић
Свега

Место
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус

Број акција
200
1.250
700
500
750
200
75
700
600
350
125
100
5.550

Број гласова
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
8
8
111

Претходни списак акционара са бројем акција потврђује сужавање
задругине активности на све мањи број удеоничара, што ће убрзо довести
до потпуног прекида њеног рада.
У Архиву Југославије нема релевантне архивске грађе о раду Копаоничке привредне задруге у наредним годинама. Одређене слабости задруга
је показивала и до тада, нарочито приликом подизања улога на штедњу. То
потврђује случај породице Радисава Ђорђевића, поглавара Копаоничког
среза, који је са супругом Даринком (15. фебруара 1924) уложио на уложну
књижицу бр. 189 у Копаоничку привредну задругу 30.000 динара на име малолетне ћерке Јелисавете. Када је премештен из Бруса, покушао је да улог
подигне и премести га у други новчани завод, али у томе није успео. Пошто
је наишао на отпор задружне управе, по трећи пут се обратио ресорном министарству молбом да се изврши детаљан преглед рада Копаоничке при29

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1924.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Списак присутних акционара на редовној седници 26.
фебруара 1925.
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вредне задруге, како би се утврдило њено стање. У молби од 15. марта 1927.
он наводи и ово: „Овде се очито види, да Копаоничка привредна задруга
није у могућности да одговори својим обавезама и да је сва имовина и моја
и осталих улагача у опасности“. Сличну ситуацију доживео је и Андра Н.
Димић, пензионисани начелник министарства из Београда, коме је онемогућено да подигне свој улог од 30.000 динара. После више жалби дела удеоничара, Министарство трговине и индустрије наредило је 21. априла 1927.
детаљну контролу рада задруге, коју је извршио чиновник Државне хипотекарне банке Мирко Врбица.
Из његовог извештаја сазнајемо да је пословни делокруг рада Копаоничке привредне задруге до те године био: примање новца на штедњу,
отварање текућих рачуна, есконтовање и реесконтовање меница, давање
зајмова на залоге, отварање привредних и индустријских предузећа, комисионарски и агентурски послови, узимање под закуп и експлоатацију државних имања, извозна и увозна трговина, набавка пољопривредног алата и
справа за пољопривреднике. У извештају се наводи и податак да управни
одбор већ четири године не држи редовне седнице, а од 1925. године ни
зборове акционара, као и да је цео задружни капитал уложен у парну стругару у Разбојни и жичану железницу за њене потребе, „које се предузеће од
самог почетка није исплаћивало“. Ликвидацију задруге управа није тражила, јер је ¾ њеног капитала власништво појединих чланова управног и надзорног одбора, посебно Будимира Јеличића и Станисава Урошевића. Контролор је утврдио и велики дуг установе: удеоничарима око 450.000 динара,
држави неплаћени порез 100.000 и Поштанској штедионици, којој је дата
интабулација на имање Будимира Јеличића. Процењено је да је задругину
имовину тог момента представљала стругара у Разбојни у вредности од око
300.000 динара. Такво стање потврђује да је задруга одавно „изгубила свој
акцијски капитал“, па је ресорно министарство одмах затражило „ликвидацију Копаоничке привредне задруге у Брусу“, а да се за неисплаћене улоге
на штедњу стави интабулација на имања Будимира Јеличића и Станисава
Урошевића, трговца из Бруса. Од Министарства трговине и индустрије је
затражено да се одмах приступи „продаји машинерије и жичане железнице
у Разбојни и остатак до потпуне исплате улога тражи наплата од поменута
два члана бившег управног одбора егзекутивним путем“. У случају да улагачи и остали повериоци не буду у потпуности измирени требало је подићи
кривичну тужбу против свих чланова управног и надзорног одбора сходно
прописима закона о акционарским друштвима. 31
Средином 1933. године Краљевска банска управа Моравске бановине затражила је од ресорног министарства овлашћење да може поднети тужбу против чланова управног и надзорног одбора Копаоничке привредне
31

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај чиновника Државне хипотекарне банке Мирка
Врбице – МТИ, 21. април 1927.
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задруге у Брусу због дела из члана 101 тачке 6 Закона о акционарским друштвима, али је исход тужбе остао непознат. Новим актом (бр. 1797, од 22.
јуна 1934) Краљевска банска управа Моравске бановине је обавестила Министарство трговине и индустрије да задруга у Брусу већ готово осам година не обавља никакве послове и да не одржава зборове акционара од 1926.
године, па доноси решење да се Копаоничкој привредној задрузи из Бруса
одузме право на рад, али без икаквих даљих података.

Бруска штедионица
Друга акционарска банка у Брусу под именом Бруска штедионица
основана је 1925, а њени оснивачи су били:
Благоје Калуђеровић, свештеник, Божидар Михајловић, учитељ,
Живојин Палуровић, кафеџија, Јездимир Обрадовић, књиговођа, Крсман Радуловић, трговац, Свеволод С. Радуловић, гостионичар, Богдан Николић,
трговац, Вукосав Милосављевић, трговац, Радомир Ратковић, механџија,
Милоје Стевовић, трговац, Јеленко Лазаревић, опанчар и Стеван Поповић,
пекар, сви из Бруса.
Оснивачи су прихватили да свако од њих упише најмање по 10 акција и да су као оснивачи одговорни солидарно за примљене уплате „све
дотле док нас претходни збор не ослободи одговорности“. Већ 10. јула
1925. оснивачи су послали молбу МТИ у којој моле да им се што пре потврде Правила и да су се међусобно споразумели: 1. да у Брусу оснују акционарско друштво под именом Бруска штедионица, 2. да сваки од оснивача
упише најмање по 10 акција, и 3. да су као оснивачи одговорни солидарно
за примљене уплате све док их претходни збор не ослободи одговорности. 32
На другу молбу оснивача од 30. јула исте године ресорни министар
је одговорио позитивно, уз препоруку да се измени одређени број чланова
Правила, а да се чиста добит дели на следећи начин: 10% сталном резервном фонду, 4% члановима управног одбора, 2% члановима надзорног одбора, 3% особљу штедионице, а остатак акционарима у виду дивиденде. У
последњој декади августа 1925. месно становништво је путем јавног огласа
обавештено о добијеној дозволи за рад штедионице, која је званично почела
са радом 3. јануара 1926. Бавила се следећим пословима: давала зајмове на
менице и друге подлоге, примала новац на штедњу и вршила све друге банкарске послове. Трајање Бруске штедионице предвиђено је на 25 година,
почетни основни капитал (главница) износио је 500.000 динара, подељен на
1.000 комада акција од по 500 динара. Штедионицу су пуноважно потписивала ма која два члана управног одбора, а могла су је потписивати и друга
32
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АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Молба оснивача Бруске штедионице – МТИ, 10. јул

Три акционарске банке у Брусу 1909–1941

93

лица, „која управни одбор за то судски овласти“. Испод овог огласа своје
потписе ставили су: Благоје Калуђеровић, Живојин Палуровић, Световид
Радуловић, Јеленко Лазаревић, Богдан Николић и Милојко Стевовић, сви из
Бруса.33
Према сачуваном записнику, претходни збор акционара Бруске штедионице одржан је 3. јануара 1926. у канцеларији штедионице у Брусу.
Председавао је Благоје Калуђеровић, а седници је присуствовало 25 акционара са 852 акције и правом на 228 гласова. Изасланик ресорног министарства био је Љубомир Аћимовић. На збору је оснивачким органима дата разрешница и једногласно изабрана нова управа. Чланови новог управног одбора постали су: Благоје Калуђеровић (председник), Живојин Палуровић,
Световид Радуловић, Јеленко Лазаревић, Богдан Николић, Милојко Стевовић. У надзорни одбор су изабрани: Божидар Михаиловић (председник),
Вукосав Милосављевић, Јездимир Обрадовић. Упис и уплата акција вршени
су у ратама; прва рата 25% од уписане акције, која се полагала приликом
уписа акције. Упис осталих рата одређивао је управни одбор, „с тим да се
целокупна уплата има извршити у року од једне године од оснивања друштва“. Акционару који не би о року положио уплату, штедионица је његову
акцију проглашавала неважећом по истеку 30 дана од трећег позива у Службеним новинама, а од раније његове уплаћене суме половина се враћала
акционару, а друга половина прикључивана је сталном резервном фонду
штедионице. „Сваки акционар при упису акција и полагању одређене главнице, добијао је акционарску признаницу“, која је гласила на име, број уписаних акција и суму положене главнице, а признанице су носиле потпис два
члана оснивача. По завршеном упису акционарима се издавала признаница
привремене акције, а после потпуне уплате главнице Бруска штедионица је
издавала сталне акције а повлачила старе.34 Сталне акције су биле недељиве
и гласиле су на доносиоца; свака стална акција имала је суму номиналне
вредности, свој редни број, суви печат, а била је потписана од председника
и једног члана управног одбора.
Бруском штедионицом су руководили и њеним пословима управљали ови органи: управни одбор, надзорни одбор, скупштина акционара и службено особље. Управни одбор чинило је 6 чланова које је бирала скупштина акционара из својих редова на годину дана. Изабрани чланови морали су
бити из Бруса и по истеку мандата могли су да буду поново бирани. После
избора између себе су бирали председника и одређивали редослед дежурстава. Одмах по избору били су дужни да положе каси Штедионице по 10
њених акција у виду депозита, које су се враћале по усвајању завршног рачуна и биланса после сваке пословне године. Чланови управног одбора би33

1926.

34
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ли су одговорни лично и солидарно својом имовином за све штете причињене несавесним радом и били су обавезни да присуствују седницама како
је Правилима предвиђено. Управни одбор је пуноважно решавао када су
присутна најмање четири члана, одлучивао је већином, а при једнаком броју гласова одлучивао је глас председавајућег. Седнице управног одбора одржаване су једном месечно, а по потреби и више пута. Управни одбор је одређивао висину каматне стопе, одобравао и пратио реализацију кредита и
зајмова, пласман есконта и реесконта меница, обезбеђивао прилив новца и
његов најкориснији пласман, подносио скупштини акционара на усвајање
промене појединих чланова штедионичиних Правила, доносио месечне, полугодишње и годишње извештаје, завршне рачуне и билансе о годишњем
пословању штедионице и подносио их скупштини акционара на усвајање,
сазивао редовне и ванредне седнице скупштине акционара. 35
Надзорни одбор су чинила 4 члана бирана на годину дана, а они су
између себе бирали председника и нису могли у исто време бити чланови
управног одбора. Надзорни одбор је имао функцију контролног органа који
је надзирао целокупни рад Штедионице и посебно надгледао благајничко
пословање и планове управног одбора; контролисао рад управног одбора,
прегледао месечне, полугодишње и годишње рачуне и билансе и својим
потписом их оверавао и скупштини акционара сваке године подносио рачунске извештаје о закљученим рачунима, подели добити и давао разрешницу управном одбору за рад у минулој години. Одлуке надзорног одбора
биле су пуноважне ако су седници присуствовала најмање 3 члана. 36
Скупштине акционара (зборске седнице) одржаване су сваке године
до краја марта у Брусу, са званичним позивом у Службеним новинама најмање три пута и на 30 дана пре одржавања седнице, рачунајући од првог
позива и са назначеним дневним редом, а сазивао их је управни одбор. Скупштинске седнице су могле бити редовне и ванредне, а акционари који су
им присуствовали морали су пре тога депоновати своје акције, о чему се редовно водио посебан списак акционара и броја депонованих акција. Одлуке
скупштине акционара постајале су пуноважне ако су донете у присуству
представника најмање једне четвртине друштвене главнице. На скупштинским седницама се расправљало о извештајима управног и надзорног одбора, годишњим завршним рачунима и билансима, избору и опозиву чланова
управних органа, измени и допуни Правила, предлозима управних органа и
акционара, повећању и смањењу главнице, престанку и продужетку рада
штедионице. На захтев акционара, чије су акције представљале најмање десети део уплаћене главнице, управни одбор је био дужан да у року од 3 дана
сазове ванредну скупштину акционара и рок није могао бити дужи од 10 дана. Присутни акционари на скупштинским седницама могли су гласати са35
36
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мо лично или овластити другог удеоничара, али једног за све своје акције.
„Но један акционар не може заступати више од једног акционара, изузев
оне акционаре, којима је природни заступник“. На скупштинским седницама 3 акције су давале један глас и нико није могао имати више од 10 гласова, „па ма колико акција имао“. Одлуке скупштине су биле пуноважне ако
је на њој заступљена половина укупних акција, а доношене су простом већином присутних гласова.37
Претходној скупштини акционара Бруске штедионице од 3. јануара
1926. године присуствовали су ови акционари са следећим бројем акција:38
Име и презиме

Занимање

Место

Благоје Калуђеровић
Божидар Михаиловић
Милосав Николић
Богдан Николић
Световид Радуловић
Јеленко Лазаревић
Радомир Ратковић
Станко Обрадовић
Вукосав Милосављевић
Крсман Радуловић
Коста Палуровић
Божидар Ивезић
Ђура Ивезић
Живојин Палуровић
Драгољуб Јеличић
Јездимир Обрадовић
Станимир Московљевић
Константин Настић
Радомир Петровић
Световид Палуровић
Милојко Стевовић
Петар Миљковић
Младен Јовановић
Милен Николић
Александар Николић
Саво Мишић
Десимир Аздејковић
Владан Чукурановић
Стеван Поповић

свештеник
учитељ
трговац
трговац
механџија
опанчар
механџија
економ
свештеник
трговац
трговац
економ
економ
кафеџија
економ
чиновник
трговац
учитељ
учитељ
трговац
трговац
поткивач
поткивач
трговац
трговац
трговац
економ
економ
пекар

Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Брус
Лепенац
Брус
Ботуња
Доброљупци
Грабовница
Кобиље
Брус
Кобиље
Брус
Рибари
Дупци
Златари
Доброљупци
Брус
Брус
Брус
Брус
Лапово
Стубал
Кобиље
Лепенац
Брус

37

Број
акција
200
20
20
40
50
30
30
5
30
90
20
10
20
100
10
20
6
40
10
5
30
5
5
10
10
5
2
10
20

Уложено
25%
25.000
2.500
2.500
5.000
6.250
3.750
3.750
625
3.750
11.250
2.500
1.250
2.500
12.500
1.250
2.500
750
5.000
1.250
625
3.750
625
625
1.250
1.250
625
250
1.250
2.500

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Правила Бруске штедионице, чл. 25–27 и 33–34.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Списак присутних акционара на претходној седници, 3.
јануар 1926.
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Богдан Голубовић
Тодор Калуђеровић
Радослав Петровић
Милан Кршанин
Живојин Аздејковић
Радивоје Ристић
Милош Вуковић
Обрен Милосављевић
Властимир Челић
Вучета Арсић
Јевта Савић
Радоица Петровић
Милош Лазаревић
Браћа Раденковић
Милисав Ђорђевић
Михаило Јеличић
Свега

трговац
ђак
трговац
економ
економ
економ
економ
трговац
опанчар
трговац
службеник
економ
механџија
трговци
чувар шума
трговац

Брус
Брус
Доброљупци
Доброљупци
Кобиље
Стројинци
Кобиље
Београд
Брус
Игрош
Брус
Жиљци
Трнавци
Трнавци
Лепенац
Брус
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2
3
10
5
2
5
5
10
10
10
3
3
10
10
5
54
1.000

250
375
1.250
625
250
625
625
1.250
1.250
1.250
375
375
1.250
1.250
625
6.750
125.000

Према наведеном списку, од 45 удеоничара њих 20 било је из Бруса,
23 из околних села и по један из Лапова и Београда. У погледу професије
трговаца је било 16, економа 11, кафеџија и механџија 4, занатлија 4, учитеља 3, свештеника 2, а остали других занимања.
Прва редовна скупштина акционара Бруске штедионице одржана је
24. фебруара 1927. у Брусу. Зборској седници је председавао председник
управног одбора, свештеник Благоје Калуђеровић, а присуствовало је 30
удеоничара са 850 акција и правом на 261 глас. Деловођа седнице био је Јездимир Обрадовић, за оверача записника и бројање гласова изабрани су
Цветко Јеличић и Владан Чукурановић, а министра трговине и индустрије
је заступао поглавар Копаоничког среза Милан Танасијевић. На скупштинској седници су једногласно усвојени извештаји управног и надзорног одбора, завршни рачун и биланс о раду Штедионице у 1926. пословној години.
На крају зборовања дата је разрешница старој и изабрана нова управа. Чланови новог управног одбора постали су Световид Радуловић, Цветко Јеличић, Богдан Николић, Драгослав Радуловић, Јеленко Лазаревић и Благоје
Калуђеровић, у надзорни одбора су изабрани Крсман Радуловић, Јездимир
Обрадовић, Ђурђе Ивезић и Стеван Поповић.39
Из извештаја управе поднетог на редовној скупштини акционара о
пословању Штедионице у 1926. години сазнајемо да је рад те године трајао
свега шест месеци и с капиталом од 200.000 динара, што није било довољно
да одговори на потражњу за кредитима. Због тога је и сама Штедионица била приморана да подигне кредит од 400.000 динара код јачих новчаних за39

1927.
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вода, за који је плаћала 22% годишњу камату. „Само тек при крају године
главница завода била је потпуно уплаћена“, што је допринело смањењу дуга до 150.000 динара. Велики утицај на рад Штедионице имали су трошкови
потврђивања Правила, регистрације завода код суда, плаћања такса на банчин капитал, штампања привремених и сталних акција, набавке неопходних
књига, што Штедионица у фази оснивања није могла да избегне. Осим тога,
улагачи су још увек били малобројни, јер завод за кратко време рада није
могао да стекне код улагача веће поверење, „иако је управа радила на томе
да их придобије“. И поред тога, управа је оценила да је Штедионица у претходној години радила задовољавајуће.
Штедионица је у току године наплатила суму од 5.304.990,17, а исплатила 5.276.412,60 динара и остварила обрт од 10.581.402,77 динара. У
истом периоду есконтовано је меница у вредности од 4.065.154, наплаћено
по меницама 3.160.720, а остало на дан 31. децембра 1926. године 904.434
динара. Током пословне године примљено је на штедњу 854.998,50, исплаћено улагачима без отказа 542.532,50, па је стање 31. децембра износило
512.466 динара. Укупан приход у 1926. години вредео је 193.013,55, укупан
расход 182.535,15, а добитак 10.478,40 динара.
Управни одбор је предложио, а скупштина акционара једногласно
прихватила да се добитак подели на следећи начин: резервном фонду 10%
(1.074,84), тантијеме управном одбору 4% (419,12), тантијеме надзорном
одбору 2% (209,56), тантијеме службеном особљу 3% (314,34), потпорном
фонду 1% (104,78), за намештај и прибор 10% (1.919,50), за увећање резервног фонда (463,26), за поделу акционарима у виду дивиденде 6.000 (6 динара по једној акцији), или свега 10.478,40 динара. 40
Детаљнији подаци о резултатима рада у претходној години наведени су у рачуну изравнања за 31. децембар 1926, из којег наводимо: 41
Актива
Благајна
Менице
Залоге
Дужници
Кауције
Оставе
Намештај
Свега

28.577,57
952.634
17.740
322
40.000
217.000
17.280
1.273.553,57

40

Пасива
Главница
Улози на штедњу
Повериоци
Полагачи кауција
Остављачи остава
Преносне позиције
Фондови
Тантијема
Чист доходак
Свега

500.000
312.466
170.832,27
40.000
217.000
24.696,40
1.152,62
943,02
6.463,26
1.273.553,57

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај управног одбора о раду Бруске штедионице у
1926. години, 24. фебруар 1927.
41
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1926.
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Друга редовна скупштина акционара Бруске штедионице одржана је
23. фебруара 1928. у Брусу; председавао је председник управног одбора
Благоје Калуђеровић, присуствовао 21 удеоничар са 595 комада акција с
правом на 195 гласова; деловођа збора био је Јездимир Обрадовић, оверачи
записника и бројачи гласова Крсман Радуловић и Радосав Арсић, а заступник министра трговине и индустрије поглавар Копаоничког среза Тодор
Димитријевић. За време скупштинског заседања дата је разрешница старој
управи и изабрани нови чланови – за управни одбор Благоје Калуђеровић,
Световид Радуловић, Богдан Николић, Јеленко Лазаревић, Цветко Јеличић
и Драгослав Радуловић, а за надзорни одбор Крсман Радуловић, Јездимир
Обрадовић, Стеван Поповић и Константин Настић. 42
У извештају управе о пословању Бруске штедионице у 1927. години
констатује се значајан напредак у односу на претходну годину. Иако је било
велико оптерећење државним и општинским таксама у износу од 21.000 динара, пословна година је завршена чистом добити од 16.357,26 (у претходној, 1926. години само 6.463,26). Резултат је могао бити далеко бољи да у
каси није остало непласирано 200.000 динара „без икаквог прихода“. Штедионица је током године смањила дуговања код других завода за 70.000 динара, а повећала улог на штедњу са 312.000 на 565.000 динара, „идући на
сусрет улагачима великом каматом“ и враћањем улога без застоја. На предлог управног одбора скупштина акционара је прихватила да се чиста добит
од 20.446,60 динара подели на следећи начин: резервном фонду 10%
(2.044,68), тантијема члановима управног одбора 4% (817,80), тантијема
члановима надзорног одбора 2% (408,90), тантијема службеном особљу 3%
(613,40), потпорном фонду 204,42, за увећање резервног фонда 357,40, дивиденда акционарима 3,2%, или свега 20.446,60 динара.43
Више података по одређеним позицијама налази се у рачуну изравнања за ту годину, из којег наводимо следеће: 44
Актива
Благајна – готовина
Менице – све врсте
Залоге
Дужници
Намештај и прибор
Кауције и гаранције
Наплате
Свега

96.461,50
997.825
4.350
1.085
17.320
40.000
15.000
1.172.041,50

42

Пасива
Главница
Улози на штедњу
Повериоци
Фондови – сви
Преносне позиције
Полагачи кауција
Пошиљаоци наплата
9% тантијема
Чиста добит
Свега

500.000
565.221
5.232
4.808
23.583
40.000
15.000
1.840,10
16.357,40
1.172.041,50

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Записник редовне скупштине акционара, 23. фебруар 1928.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај о раду Бруске штедионице у 1927, 23. фебруар 1928.
44
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1927.
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Трећој редовној седници акционара Бруске штедионице одржаној
20. марта 1929. у Брусу присуствовала су 24 акционара са 699 акција, са
правом на 229 гласова. Заступник ресорног министра био је писар Копаоничког среза Александар Богићевић, деловођа зборовања Јездимир Обрадовић, а за оверу записника и бројање гласова одређени су Крсман Радуловић
и Владан Чукурановић. Прихваћени су извештаји управног и надзорног одбора о пословању у претходној години, завршни рачун и биланс, дата разрешница старој и изабрана нова управа. За чланове новог управног одбора
изабрани су Стеван Радуловић, Јеленко Лазаревић, Цветко Јеличић, Богдан
Николић, Крсман Радуловић и Благоје Калуђеровић, а за чланове надзорног
одбора Јездимир Обрадовић, Никола Радуловић, Радосав Арсић и Синиша
Бајић.45
Према подацима изнетим у годишњем извештају управног одбора о
раду Бруске штедионице у 1928, Штедионица је имала интензивнији рад него претходне године, али не и боље укупне резултате. Забележен је обрт
благајне у вредности од 10.365.280 динара (у 1927. години 9.751.287),
есконт меница 8.264.110 (у 1927. години 6.773.320), али је укупна добит у
1928. години достигла вредност свега 15.353 (претходне године 20.446). Такво стање проистекло је из чињенице што се почетком пословне године појавила у новинама вест о опорезивању камате на добит, па су за кратко време улагачи подигли са својих улога преко 200.000 динара. Управни одбор
завода је био приморан да наведену суму надокнади путем зајмова са већом
каматном стопом и углавном на штету своје установе. С друге стране, Штедионица је углавном радила са есконтом сељачких меница, а најава о скором доношењу Закона о регулисању сељачких дугова приморала је управни
одбор да једно време „сасвим обустави есконтовање сељачких меница“. Ова
мера управног одбора била је проузрокована тиме што је један од пројеката
закона предвиђао петогодишњи мораторијум, „који би могао да упропасти
наш завод“. Потешкоће у пословању приморале су управу да од 1. јула
1928. „знатно смањи каматну стопу на кредите (5%), а остави и даље високу
камату на улоге (8–10%)“. „Ово смањење каматне стопе снизило је наш
добитак за 21.000 динара“. Због тога је на крају 1928. године чиста добит
достигла вредност од свега 15.353 динара, подељена на следећи начин:
сталном резервном фонду 10% (1.535 динара), тантијема члановима
управног одбора 4% (614), тантијема члановима надзорног одбора 2%
(307), тантијема службеном особљу 3% (460), потпорном фонду 1% (153),
за исплату дивиденде 2,4%, за увећање резервног фонда 284, или свега
15.353 динара.46

1929.
1929.

45

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Записник редовне скупштине акционара, 20. март

46

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Извештај о раду Бруске штедионице у 1928, 20. март
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Потпунији увид у рад Штедионице током 1928. године по свим сегментима пружа рачун изравнања на дан 31. децембра 1927: 47
Актива
Благајна – готовина у каси
Менице у портфељу и друге
Зајмови на хартије од вредности
Дужници
Намештај и прибор по отпису
Кауције и гаранције
Оставе
Наплате
Свега

7.105
1.183.800
8.675
10.456
16.506
40.000
204.000
36.014
1.506.556

Пасива
Главница
Резервни фонд
Потпорни фонд
Улози на штедњу
Повериоци
Преносне позиције
Полагачи кауција и гаранција
Остављачи остава
Пошиљаоци наплата
Тантијема
Чиста добит
Свега

500.000
6.391,20
250,80
497.293
186.475
22.467
40.000
204.000
36.014
1.381
12.284
1.506.556

О раду банке у наредним годинама грађа у Архиву Југославије недостаје, па је њена даља судбина непозната.

Бруска трговачка банка
Трећа акционарска банка у Брусу под именом Бруска трговачка банка основана је децембра 1928. Њени оснивачи су били:
Др Миланко Луковић, лекар, Мирко Фелер, апотекар, Божидар П.
Михаиловић, учитељ, Милосав Николић, трговац, Живојин В. Палуровић,
кафеџија, Радомир Ратковић, механџија, Милен Н. Николић, трговац. Пошто овај број није био довољан за оснивање банке, после десет дана њима
су се прикључили Радомир Петровић, учитељ из Златара, Добривоје Стевановић, трговац из Бруса, Владимир Васиљевић, трговац из Бруса, Зарија
47

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Рачун изравнања на дан 31. децембра 1928.
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Николић, економ из Бруса, Ђорђе Ивезић, економ из Бруса, Драгић Здравић, економ из Бруса, Михајло Ивезић, деловођа из Бруса, Властимир Чајић, опанчар из Бруса, Светислав Чајић, опанчар из Бруса, Љубисав Кнежевић, гостионичар из Бруса, Милија Кнежевић, чиновник из Бруса, Љубомир
Лукић, економ из Бруса и Милен Вуковић, економ из Бруса. 48
Суд општине Брус издао је оснивачима уверење да су „житељи варошице и општине Брус, да су поданици Краљевине СХС, да су владања доброг и да могу слободно располагати својом имовином“. 49
Прва Правила ове банке одобрио је министар трговине и индустрије
Желимир Мажуранић 24. јануара 1929. У Правилима је наведено да се банка оснива „ради помагања земљорадње, заната, трговине и индустрије“ и да
обавља следеће послове: 1. даје новац на зајам на подлози меница са сигурним потписима; 2. даје новац на зајам на подлози хартија од вредности; 3.
прима новац на штедњу; 4. врши реесконтовање својих портфељских меница, акцепата код других новчаних завода. Све врсте зајмова банка је давала
на кратке рокове, који нису могли бити дужи од три месеца, а дати зајмови
су морали проћи кроз „цензуру управног одбора и бити одобрени од већине
присутних чланова“. Банка није смела радити никакве трговачке, индустријске нити шпекулантске послове. Њено седиште је било у Брусу, а потписивали су је пуноважно два члана управног одбора, или један члан управног одбора, са лицем за то овлашћеним.50
Почетна главница Бруске трговачке банке износила је 500.000 динара, подељена на 2.500 комада акција од по 200 динара номиналне вредности
сваке акције. Приликом уписа акција, полагала се по свакој акцији цела номинална вредност од 200 динара и по 10 динара на име оснивачких трошкова; оно што преко трошкова претекне уносило се у резервни фонд. „Када се
потреба укаже главница се може повећати кад то реши збор акционара“, који је требало да утврди време и начин уплате нове емисије акција. „Приликом издавања нових емисија стари акционари имају првенствено право уписа нових акција. Сваки акционар за уписане акције добија признаницу која
гласи на име, број уписаних акција и суму плаћене главнице“.51 После уплате целе суме, банка је издавала акционарима сталне акције а повлачила
претходне признанице. Сталне акције су биле недељиве и гласиле су на доносиоца. „Свака стална акција има свој редни број, суви печат и потписана
је од председника и једног члана управног одбора“. Уз сваку сталну акцију
прилагао се и један купонски табак, који је садржавао купоне за 25 година
почев од 1929, а завршавајући са 1953. годином.52
48

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Списак оснивача Бруске трговачке банке, без датума.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Уверење општине Брус оснивачима Бруске трговачке
банке, 20. децембар 1928.
50
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Правила Бруске трговачке банке, чл. 1–4.
51
Исто, чл. 5–6.
52
Исто чл. 7–9.
49
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Пословима Бруске трговачке банке руководио је управни одбор од 6
чланова, које је сваке године бирао збор акционара из својих редова. Приликом избора и ступања на дужност чланови управног одбора полагали су
по 10 акција у виду кауције, које су враћане када им збор акционара изда
разрешницу за њихов претходни рад. Чланови управног одбора бирали су
између себе председника и одређивали редослед дежурства. Управни одбор
је пуноважно одлучивао када су присутна најмање 4 члана и одлучивао већином гласова. Као извршна власт руководио је свим пословима банке: 1.
решава о предузимању и обнављању свих врста послова сходно правилима;
2. поставља чиновнике и одређује им плате и звања; 3. заступа банку према
трећим лицима, подиже парнице за рачун банке, прима судске позиве и полаже заклетву за рачун банке; 4. саставља месечне, шестомесечне и годишње завршне рачуне и билансе за сваку пословну годину и подноси надзорном одбору на одобрење; 5. сазива редовне и ванредне зборове акционара,
подноси извештај о раду банке и чини одређене предлоге. Сви чланови
управног одбора били су „одговорни лично и солидарно целим имањем својим за штету причињену банци радом који би био противан закону или
овим правилима“. Ова одговорност није падала на члана управног одбора
који није суделовао у радњи у којој је штета банци учињена, као ни на оног
који би против одлуке или наредбе одбора одмах протестовао и свој протест у писменој форми упутио надзорном одбору.53
Надзорни одбор је имао 3 члана, које је збор акционара из своје средине бирао сваке године. При ступању на дужност сваки члан је депоновао
по 5 акција у виду кауције, које су се враћале после добијене разрешнице за
протекли рад. Дужности надзорног одбора биле су: 1. да прегледа месечне,
шестомесечне и годишње рачуне банке; 2. да крајем сваке пословне године
подноси збору акционара закључне рачуне на одобрење; 3. да контролише
целокупни рад управног одбора. За свој рад чланови надзорног одбора су
добијали награду, чији износ је сваке године унапред одређивала редовна
скупштина акционара. 54
Збор акционара могао је бити редован или ванредан и увек је одржаван у Брусу. Редован збор је одржаван најдаље до краја марта у години на
позив управног одбора са назначеним дневним редом. Збор акционара је:
бирао три члана за бројање гласова и оверавање записника; примао извештаје банке о раду у претходној години; решавао о предлогу управног одбора о подели чисте добити; давао разрешницу управном и надзорном одбору за рад у претходној години; решавао о предлозима управе, ако су били у
писменој форми; бирао нове чланове управног и надзорног одбора. Ванредни збор је сазиван према потреби и доносио је одлуке о питањима за која је
и сазиван. Сазив редовног збора акционара увек се објављивао у Службе53
54

Исто, чл. 14–15.
Исто, чл. 16–23.
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ним новинама, три пута на 30 дана пре зборске седнице, рачунајући од дана
првог огласа, а ванредни збор на десет дана пре седнице и увек са дневним
редом и местом где се збор одржавао. На захтев акционара чије су акције
представљале најмање десети део уплаћене главнице, управни одбор је био
дужан да сазове ванредни збор у року од три дана, а ако то не учини онда га
је сазивао надзорни одбор.55
Сваки акционар је могао учествовати и гласати на збору лично, или
овластити другог акционара, али једног за све своје акције. Један акционар
могао је заступати само једног акционара, изузев оних којима је природни
заступник. Збор акционара је могао решавати када је на њему заступљено
најмање ¼ друштвене главнице, а одлуке су биле пуноважне ако за исте
гласа „апсолутна већина присутних акционара“. Када се решавало о престанку или продужетку рада банке, или промени њених циљева, на збору је
морало бити заступљено најмање ½ друштвених акција и да за измену гласа
¾ гласова. Када се радило о изменама и допунама банчиних правила, на
збору је морала бити заступљена 1/3 уписане главнице и да за исту промену
гласа „апсолутна већина присутних гласова“. На збору су три акције давале
један глас и нико није могао имати више од десет гласова без обзира на број
акција. 56
Чиста добит се расподељивала на следећи начин: 5% најмање
сталном резервном фонду; 1% потпорном фонду; 2% тантијема члановима управног одбора; 1% члановима надзорног одбора; 1% тантијема чиновницима банке; 90% дивиденда за поделу акционарима. Испод ових
Правила, која је одобрио ресорни министар Желимир Мажуранић, своје
потписе су ставили оснивачи: др Михајло Луковић, Марко Фелер, Божидар Михајловић, Милосав Николић, Живојин Палуровић, Радомир Ратковић, Милен Николић, Властимир Обрадовић, Арсеније Миличевић и Радослав Марјановић. Банка је протоколисана код Крушевачког првостепеног суда бр. 20779, априла 1929. године. Пре потврђивања банчиних Правила и сазива ванредног збора, оснивачи су се обратили министру трговине и индустрије молбом у којој је наведено и ово: „Имајући у виду да
је Брус и околина највише пострадао за време окупације (1915–1918) и да
после ослобођења није могло да се том крају помогне са званичне стране,
ми смо одлучили да се прикупимо у горње предузеће и да покушамо да се
сами помогнемо, те се надамо да ће нам господин министар трговине и
индустрије изаћи на сусрет и потврдити приложена правила“. Пошто је и
то питање успешно решено, објављен је оглас којим се становништво Бруса и околине обавештава да је рад Бруске трговачке банке отпочео 1. априла 1929. године. 57
55

Исто, чл. 25–29.
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Правила Бруске трговачке банке, чл. 30–35.
57
АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Оглас оснивача Бруске трговачке банке, 1. април 1929.
56
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Неколико дана пре тога (24. марта) објављен је списак акционара, са
бројем уписаних и уплаћених акција, износом главнице и основних трошкова, који наводимо:
Име и презиме
Божидар Михајловић
Михајло Луковић
Марко Фелер
Живојин Палуровић
Радомир Ратковић
Милен Николић
Властимир Обрадовић
Матија Сауловић
Цветко Павловић
Урош Ковачевић
Емил Симоновић
Велисав Живадиновић
Ђурђе Ивезић
Милија Кнежевић
Милосав Николић
Радосав Марјановић
Милан Тасић
Владимир Васиљевић
Арса Милићевић
Добривоје Стевовић
Станика Васићевић
Марко Милосављевић

Занимање
учитељ
лекар
апотекар
кафеџија
кафеџија
трговац
трговац
трговац
столар
економ
трговац
трговац
економ
чиновник
трговац
трговац
чиновник
кафеџија
опанчар
трговац
кафеџија
кафеџија

Место Број акција Износ главнице Износ трошкова
Брус
10
2.000
100
Брус
30
6.000
300
Брус
10
2.000
100
Брус
300
60.000
3.000
Брус
200
40.000
2.000
Брус
200
40.000
2.000
Брус
200
40.000
2.000
Брус
200
40.000
2.000
Брус
200
40.000
2.000
Блажево
100
20.000
1.000
Брус
100
20.000
2.000
Брус
100
20.000
1.000
Брус
10
2.000
100
Брус
20
4.000
200
Брус
50
10.000
500
Брус
50
10.000
500
Брус
50
10.000
500
Брус
25
5.000
250
Брус
100
20.000
1.000
Брус
200
40.000
2.000
Брус
200
40.000
2.000
Београд
145
29.000
1.450
2.500
500.000
25.000

Први редовни збор акционара Бруске трговачке банке одржан је 31.
марта 1929. у кафани Живојина Палуровића у Брусу, на коме је заступник
ресорног министарства био полицијски писар Копаоничког среза Љубомир
Милосављевић. Зборској седници је присуствовало 18 акционара са 1.855
комада уплаћених акција и правом на 180 гласова. Према сачуваном записнику, збор је отворио акционар Божидар Михајловић и присутне обавестио
да су „све акције банкине уписане и уплаћене“, што је по закону било довољно да збор може пуноважно решавати. Збор акционара је прихватио извештај оснивачког одбора, разрешио га одговорности за дотадашњи рад и
изабрао нову управу. Чланови управног одбора постали су Живојин Палуровић, Милан Николић, Властимир Обрадовић, Цветко Павловић, Радомир
Ранковић и Матија Сауловић, а у надзорни одбор су ушли Урош Ковачевић, Емил Симоновић и Велисав Живадиновић, сви из Бруса. 58
Нема архивске грађе о раду Бруске трговачке банке после 1929. године. Сачуван је само један непотпун докуменат у коме се наводи да је банка поново протоколисана 24. марта 1933, без икаквих других података.
58

АЈ, МТИ, 65–1275–2259, Записник првог збора акционара од 31. марта 1929.
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РЕЗИМЕ
ТРИ АКЦИОНАРСКЕ БАНКЕ У БРУСУ 1909–1941
Од 1909. до 1941. године у Брусу су основане и краткотрајно радиле три
акционарске банке: Копаоничка привредна задруга, Бруска штедионица и Бруска
трговачка банка. Њихове заједничке карактеристике су биле: почетни основни капитал (главница) им је био мали; оснивачи и акционари су били из Бруса и околине
и деловале су на ограниченом простору Бруса и Копаоничког среза; нису могле добити подршку јачих новчаних завода и лако су постале плен појединих акционарских породица са највећим бројем њихових акција. Рад ових банака се може пратити само до почетка 1930-их година, и то на основу правилника, сачуваних извештаја управних одбора и са годишњих скупштина акционара, а њихова каснија делатност услед недостатка документације остаје непозната.
SUMMARY
THREE SHAREHOLDER’ S BANKS IN BRUS 1909–1941
Of the 1909th 1941 in Brus are established and operated for short periods of
three shareholder banks: Kopaonik economic cooperatives, savings banks of Brus, Brus’s
merchant bank. Their common characteristics were: initial capital (equity) were small; founders and shareholders were from Brus and the environment and operated in a limited
area of Kopaonik and Brus districts; could not be supported by strong monetary institutions, and have become easy prey to certain shareholders of families with the greatest number of their shares. The operation of these banks can be traced only to early 30’s, on the
basis of rulebook, saved reports of administrative board and annual meetings of shareholders, and their subsequent activities due to lack of documentation remains unknown.

ИЗВОР
Архив Југославије, фонд Министарства трговине и индустрије, 65–1275–2259

СКРАЋЕНИЦЕ
АЈ – Архив Југославије
МТИ – Министарство трговине и индустрије

Мр ЉУБИНКА ШКОДРИЋ, виши архивист
Архив Србије
Београд, Булевар младих 5
UDK 37.014.5:316.75(497.11)"1944"
364-54-058.862:316.75(497.11)"1944"

„НЕДИЋЕВ ДЕЧЈИ ГРАД“ У ОБИЛИЋЕВУ КОД КРУШЕВЦА
АПСТРАКТ: Рад се бави оснивањем, радом, идеолошким значајем и наменом „Недићевог дечјег града“ у Обилићеву код Крушевца, који су основале колаборационистичке
власти у Србији 1943–1944. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: „Недићев дечји град“, деца без родитељског старања, Други светски рат,
окупација, колаборација, идеологија

Војни пораз и слом Краљевине Југославије, окупација, устанак и репресалије представљали су скуп недаћа са којима је становништво Србије
морало да се суочи током 1941. године и њима прилагоди свој живот. Ратно
раздобље донело је повећане социјалне тегобе и погоршало економско-социјални положај становништва. Окупацијом су Србији били наметнути плаћање контрибуције и други видови експлоатације од стране окупатора.1 Велики део радно способног становништва нашао се у ратном заробљеништву
или на присилном раду, док је други део био укључен у устаничке акције и
тако у немогућности да издржава породицу. Србију је запљуснуо талас избеглица, међу којима се налазио велики број деце која су остала без родитеља или у насталој пометњи изгубила везу са њима.2 У таквим околностима
појавио се велики број деце без родитељског старања, препуштених улици
и сопственом сналажењу, која су се на различите, најчешће нелегалне начине довијала да би успела да преживе.
Иако је колаборационистичка влада генерала Милана Недића улагала знатне напоре да збрине социјално најугроженије, њихов број је стално
растао, а међу њима велики проценат чинила су деца. Велики број избегле и
1
„Србија се нашла под режимом војне управе, као једина југословенска земља са
таквим статусом, обавезна да плаћа контрибуције немачком окупатору за издржавање окупационе војске, што је такође био случај без преседана на тлу војно поражене Краљевине Југославије.“ – Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd 1992, 111–
112. – „Основна карактеристика ове политике била је у томе да се грубим, неекономским методама обезбеди експлоатација привредних капацитета и сировинских ресурса према потребама Рајха. На удару су били сектори привреде чија се продуктивност, услед ратног напрезања Немачке, морала повећати – производња метала, енергената и хране и ангажовање радне
снаге.“ – Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Београд 2002, 194.
2
До априла 1943. број избегле деце достигао је 83.000. – Слободан Милошевић, Избеглице и пресељеници на територији окупиране Југославије, Београд 1981, 306.
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ратом унесрећене деце нашао је смештај у појединим избегличким домовима или у оквиру приватних хуманитарних акција збрињавања деце, али и
поред тога у окупираној Србији је постајао сталан проблем оних који нису
били такве среће. Та деца, најчешће називана „беспризорном“ у смислу одсуства надзора и старања, била су препуштена улици, „у ритама, боса, изгладнела, она су лутала у близини железничких станица, и других локала,
просила милостињу, бавила се црном берзом и срљала све дубље у очај беде и у разне пороке“3. Осим социјалног момента, постојала је бојазан власти
од политичке опасности која су та деца представљала услед могућности да
се приклоне комунизму, па је сматрано да је због њиховог начина живота
претила „опасност да читаве генерације неповратно буду изгубљене за нацију“.4
У домаћој штампи је септембра 1941. покренуто питање „београдске уличне деце“ која су се одала лутању, коцкању и криминалу и чији је
број доласком избеглица био у наглом порасту. Уз истицање да она дају
„доста ружну слику Београда“ предлагано је оснивање једног дома за њихов
смештај у коме би били уложени напори да се таква деца радно оспособе и
изведу на „прави пут“.5
Током 1942. године колаборационистичке просветне власти Владе
Милана Недића почеле су да разматрају питање оснивања завода за збрињавање деце без родитељског старања. Тим поводом су се обратиле управнику
града Београда, Драгом Јовановићу, који је у марту 1942. одредио две личности из свог ресора да сарађују са Министарством просвете у решавању
овог питања.6 Ово Министарство је затим Председништву владе изложило
проблем недостатка зграда касарнског типа у Београду које би се могле
употребити као домови за напуштену децу и затражило мишљење о могућности смештаја те деце у бивши војни комплекс у Обилићеву код Крушевца.7 Приликом овог обраћања просветне власти су изједначиле децу без старања – „беспризорне“ и „политички сумњиве малолетнике“.
3

Бошко Костић, За историју наших дана – одломци из записа за време окупације,
Лил 1949, 112.
4
Исто.
5
Беспризорни се забављају – Шта ћемо са београдском уличном децом?, Обнова,
бр. 61, 13. септембар 1941. – „Дечији проблем“ поново се нашао на страницама штампе у децембру 1941: На улици, међу београдским „скакавцима“, Обнова, бр. 130, 3. децембар 1941.
6
Архив Србије, Министарство просвете и вера 1941–1944 (даље АС, Г-3), ф. 191,
5-217-42.
7
АС, Г-3, ф. 191, 5-217-42. – Изградња војне барутане „Обилићево“ почела је 1889.
године, да би се од 1891. у њој производио бездимни барут. У Краљевини Југославији барутана је проширена и прерасла је у Војно-технички завод који је поред барута производио и
тротил, гас-маске и бојне отрове. Један од војних циљева приликом бомбардовања Крушевца
6. априла 1941. био је и завод у Обилићеву. Крушевац су 13. априла 1941. заузеле немачке
снаге. Машине и уређаји из Обилићева пресељени су у Аустрију, а објекти су разорени. –
Vojna еnciklopedija, VI, Beograd 1973, 220.
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Министарство просвете се обратило и команди Српске државне
страже за уступање зграда у Обилићеву код Крушевца ради оснивања прихватилишта за напуштену децу. Команда СДС-а се сагласила са тим предлогом и одредила је једног представника да заједно са просветним референтом Крушевачког округа прегледа ове зграде.8 Током јуна 1942. ова комисија је извршила преглед и поднела извештај у коме је закључила да су зграде
доста оштећене бомбардовањем и устаничким дејствима, а да оправке нису
извршене нити је комплекс обезбеђен, па је локално становништво разносило грађевински материјал што је доводило до још већих оштећења и пораста улагања потребних за њихову обнову. Као повољнији објекат комисија
је препоручила казнени завод код Крушевца за који су по њеном мишљењу
биле потребне мање поправке и који би имао капацитет за смештај више од
600 деце, а у коме се у том моменту налазио карантин за избегличку децу
услед појаве пегавог тифуса.
Још 1942. године Недићева влада је интервенисала код немачких
власти да се спречи продаја и уступање грађевинског материјала завода
„Обилићево“, иако у том моменту није имала конкретну идеју како да се он
употреби већ је то препуштала одлуци локалне управе у Крушевцу.9 Окружни начелник у Крушевцу Радослав Павловић је током друге половине
1943. предузео мере и извршио потребне поправке и заштиту неколико
објеката на добру у Обилићеву.10 Локално становништво је разносило грађевински материјал са порушених објеката и продавало га предузимачима
запосленим код окупаторских власти. Павловић је интервенисао код крајскомандaнта у Крушевцу и успео је тим поводом да прошири границе одређене за дечји град, али пракса присвајања грађевинског материјала није обустављена.
У октобру 1943. окупациони листови Ново време и Обнова почели
су да обавештавају о плановима за оснивање „Недићевог дечјег града“ као
установе која би решила важно социјално питање пошто би у њој била смештена „беспризорна“ деца из целе Србије.11 Идеја се састојала у томе да се
на једном месту сакупе сва деца без родитељског старања и да им се у интернатским условима живота обезбеди смештај и школовање. Смештај деце
најављен је за почетак 1944. године. За те потребе, како је истицано, припремано је 40 зграда бившег завода за производњу оружја и барута у Обилићеву. Идеолошка страна подухвата огледала се у наглашавању поруке да
се војни завод претвара у установу дечијег старања и „Обилићево мења назив у Недићево“ на тај начин што се „на рушевинама једне рушилачке фа8

АС, Г-3, ф. 191, 5-79-42.
Архив Србије, Председништво Министарског савета 1941–1944 (даље АС, Г-1), ф.
1, бр. 184/42.
10
АС, Г-3, ф. 170, 5-17-44.
11
Ново време, бр. 748, 6. октобар 1943; Обнова, бр. 693, 9. октобар 1943; Обнова,
бр. 704, 23. октобар 1943.
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брике приступа изградњи и подизању установе за унапређење запуштеног
народног подмлатка“. Осим нагласка на мирољубивој и хуманој политици
Владе Милана Недића, потенциран је и ослон на средњовековну традицију
истицањем да је то крај кнеза Лазара и косовске трагедије. Та трагедија је
била и почетак националног духовног уздизања и сугерисано је да ово место поседује одређену симболику пошто ће бити посвећено подизању „полуизгубљених и залуталих младих живота од којих треба да постану вредни
и честити чланови српског народа“.12 Од града се очекивало да на модеран
и адекватан начин збрине различите социјалне категорије деце: морално посрнулу, дефектну и социјално незаштићену децу. При томе се инсистирало
на приоритету смештаја напуштене, а затим морално посрнуле и дефектне
деце. Том приликом откривени су и амбициозни планови даљег развоја овог
подухвата који су се кретали у смеру оснивања посебног кварта за бригу о
старим лицима, као и осталог сиромашног и немоћног становништва, па се
на тај начин стварао утисак о постепеној организацији једне врсте гета.
Иако се инсистирало на социјалној страни овог пројекта, не може се заобићи чињеница да су новине пренеле и обавештења да је за ово „грандиозно
социјално дело генерала Недића“ добијена помоћ и подршка од Трећег рајха који, и поред тога што има улогу окупатора, подржава овакву политику.13
Иако је Недићева Влада 10. децембра 1943. донела Уредбу о Недићевом дечјем граду у Обилићеву, она је објављена тек у фебруару 1944, вероватно због тога што се очекивала сагласност окупаторских власти.14
Председништво владе обавестило је почетком фебруара 1944. Министарство просвете да су немачке власти дале сагласност за објављивање Уредбе
уз услов да се за рад „града“ морају узети у обзир само постојеће зграде завода у Обилићеву, а да се за евентуалне нове објекте мора тражити посебна
сагласност немачких власти.15 Уредбом је било одређено да „Недићев дечји
град“ прикупља „ратом унесрећену, напуштену и посрнулу сиромашну српску децу, да их оспособљава за национално исправне, стручно спремне и
предане чланове српске народне заједнице и да их оспособи за самостално
улажење у разне привредне и друге позиве“. Била је то прилично неодређена одредница која није укључивала само децу без родитељског старања и
отварала је могућност евентуалне злоупотребе будуће намене ове установе
чија је функција варирала између поправног дома и дома за смештај незбринуте деце. Питомце су у ову установу упућивали срески начелници и Управа града Београда, а на предлог сеоских управа или у Београду на предлог
старешине кварта уз консултацију са школским властима. „Недићев дечји
12

Исто.
Н. Радуловић, Грандиозно социјално дело генерала Недића, Обнова, бр. 693, 9.
октобар 1943.
14
Уредба о Недићевом дечјем граду у Обилићеву, Службене новине, бр. 13, 15. фебруар 1944.
15
АС, Г-3, ф. 169, 4–52–44.
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град“ требало је да прихвати децу до 17 година, која би у њему боравила до
оспособљења за самосталан живот и најдаље до 21 године. За надзорну
установу било је одређено Министарство просвете, а до постављања управника дечјег града његове послове вршио је окружни начелник. Остало је да
се донесу план и програм рада и правилник о унутрашњем реду, као и да се
именује Саветодавни одбор.
Усвајање Уредбе било је пропраћено текстом у Новом времену у коме су посебно разматране поједине њене одредбе.16 Министарство просвете
је сачинило и образложење Уредбе о Недићевом дечјем граду у коме су преовладавали ставови о идеолошком и политичком значају оснивања ове установе, као и неповерење које су власти имале у погледу политичке и моралне
подобности незбринуте деце.17 Оснивање града мотивисано је чињеницом
да се мора рачунати на „промењивост у дечјој души“ која ће уз посебан однос напустити оно што је „искварено“; зато власти имају моралну и националну обавезу да им се посвете. Сматрало се да ће применом психолошких
и педагошких принципа деца бити политички придобијена и да ће путем
доброте и љубави бити отклоњени „отупелост, ограничености и посрнулост“, а да ће се јавити позитивна и стваралачка осећања. Поред залагања за
постепено васпитно деловање, инсистирало се на посебном упознавању са
индивидуалним особинама и личностима будућих питомаца које је требало подврћи детаљном „анатомско-физичком и психолошком прегледу и
испитивању“ уз сарадњу Хигијенског завода у Београду. У том смислу
предлагано је одвајање мушке и женске деце, уз додељивање васпитача
искључиво њиховог пола. У васпитању је посебно требало неговати и развијати особине као што су лична одговорност, богобојажљивост, покоравање и трпељивост.
У исто време су калкулисани финансијски издаци потребни за рад
установе. Трошкови су груписани у три категорије. У прву су спадале плате
будућег особља, при чему се рачунало на ангажовање више од 20 запослених (управник, секретар, чиновник, економ, режисер, магационер, инжењер,
мајстор, лекар, болничар, стоматолог, кувар, помоћник кувара, послужитељ,
пекар, коњушар и праље). Друга категорија је обухватала материјалне потребе, а њихов списак је био огроман – од ормана, душека, кревета, постељине, пешкира, ћебади, одеће, веша, хигијенских средстава, до опреме за
школске и радне просторије. Највећи трошкови су били у трећој категорији:
поправка зграда и њихово оспособљавање за употребу и достизали су износ
од преко 60 милиона динара.18
Министар просвете је почетком марта 1944. образовао комисију од
три члана која је са окружним начелником требало да прикупи податке и
16

Ново време, бр. 864, 17. фебруар 1944.
АС, Г-3, ф. 169, 4-52-44.
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предузме мере за што бржу реализацију идеје о изградњи дечијег града.19
Они су имали задатак да прегледају терен намењен за „Недићев дечји град“,
утврде шта је потребно поправити на грађевинским објектима и да на основу тога процене: број деце која би се могла сместити, потребно особље и
висину средстава за издржавање града.
У извештају поднетом крајем марта Комисија је навела да су све
зграде у заводу у Обилићеву тренутно неупотребљиве, изузев две које је
заузела Српска државна стража од којих ће једну напустити, док ће друга остати као касарна јер је присуство СДС-а сматрано неопходним за
безбедност насеља. Комисија је известила да су и немачке власти обећале да ће уступити део завода који држе под својом влашћу, али да ће један део ипак задржати за даљу употребу. Мишљење комисије било је да
се током године могу поправити зграде и сместити 300 мушке и 100 женске деце, а да је потребно одмах запослити секретара, два административна чиновника и три службеника. Немачким властима, према предлогу Комисије, требало је упутити молбу да уступе остатак завода у Обилићеву који држе под својом контролом. Да би се појачала безбедност,
пошто се материјал развлачио и рушиле делимично поправљене зграде,
Комисија је предложила да се одмах успостави стража са једним официром и 50 војника која би била потчињена управнику града. Такође је
предложено да се за све питомце града оснује грађанска школа занатскоиндустријског типа и да се они употребе као помоћна радна снага за обнову, а да се ради уштеде образују радионице за израду сопственог инвентара, као и да се због смештајних могућности у почетку не примају
женска деца.20
Напори Министарства просвете да се „Недићев дечји град“ формира
у што краћем року огледали су се и у сталним и често узалудним настојањима да се спречи пропадање и разношење грађевинског материјала са добра у Обилићеву. Тим поводом обраћали су се Националној служби за обнову да ангажује своје радне чете на сабирању тог материјала.21 На основу
жалби окружног начелника да закупци појединих објеката упорно развлаче
грађевински материјал, министар просвете упутио је молбу Војном заповеднику за Југоисток тражећи да се целокупно бивше државно добро у Обилићеву препусти управи „Недићевог дечјег града“. Пошто није добио одговор,
министар просвете Велибор Јонић је у априлу 1944. молио и председника
владе Недића за интервенцију да се донесе оваква одлука.22 Начелник Павловић је и током априла 1944. улагао напоре да се спречи разношење грађевинског материјала, али се жалио да се оно упорно наставља и поред обе19

АС, Г-3, ф. 136, I пов. бр. 429/41.
АС, Г-3, ф. 169, 4-52-44.
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АС, Г-3, ф. 170, 5-139-44.
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ћања да ће се обуставити, па је сопствена настојања почео да пореди са зидањем Скадра на Бојани.23
Упркос томе, окружни начелник је оснивање града представљао као
гигантско социјално дело које ће „задивити свет и решити безмало сва тежа
питања и стање наших породица и народног биолошког сачувања“.24 Крајем
марта 1944. он је са изразима задовољства описивао рад на обнови и помоћ
коју су упућивали појединци и установе у том циљу, наводећи 62 особе које
су дале прилоге, али је од скупљених 1.124.550 динара више од половине у
ствари даровало окружно начелство у Крушевцу.25 Окружни начелник је на
крају ипак закључио да су постојећа средства недовољна и да је потребно
одвојити државне дотације за „Недићев дечји град“. Предложио је да се
овим потребама дâ првенство, као и да се за изградњу ангажују чете Националне службе за обнову. Ради обезбеђивања средстава Министарство просвете је наредило да се 10. маја, на годишњицу спаљивања моштију Светог
Саве, по основним и средњим школама организује прикупљање светосавског динара.26 Била је то помало усиљена наредба пошто је прикупљање
светосавског динара било предвиђено за јануар, али је оправдање пронађено у чињеници да то није учињено почетком године. Ипак, прикупљањем
ванредног светосавског динара просветне власти су успеле да обезбеде мали и недовољан део средстава потребних за обнову објеката.27
Пошто је пропагиран као установа социјалног старања, а да би се
обезбедила средства и оснивање дечјег града представило као широко прихваћена акција, обнављање зграда за интернате финансирали су својим прилозима и поједини окрузи, па су оне добиле имена по њима („Дом округа
Зајечарског“, „Дом округа Ваљевског“, „Дом града Смедерева“).
Током марта 1944. окружни начелник Павловић, као управник града, предложио је Министарству просвете врсту особља коју је потребно ангажовати у „Недићевом дечјем граду“. У почетку је, по његовом мишљењу,
било потребно само додељивати појединце на рад, док се кроз праксу не
одабере најбоље особље. Сматрао је да не треба ангажовати особље из околине Крушевца већ стручњаке из других крајева, уз услов да нису оптерећени породицом како би се приљежније посветили послу. По његовом мишљењу, било је потребно доделити учитеље који познају интернатски живот и уређење, као и особе са нижих и лошијих положаја које би доласком у
23
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АС, Г-3, ф. 169, 4-52-44.
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Окружни начелник је тражио и зајам од Управе фонда за Крушевац, али му он
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417.327,00 динара. – АС, Г-3, ф. 169, 4-52-44.
24
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„Недићев дечји град“ ценили побољшање свог статуса. Министарство је
уважило Павловићев предлог да се ангажује неколико личности, па је тако
за помоћника управника дечјег града именован Марко Аврамовић, учитељ
из Ваљева.28
У априлу 1944. штампа је најавила отварање „Недићевог дечјег града“ и пренела говор помоћника управника Марка Аврамовића, који се обратио грађанима Крушевца и представницима власти са позивом да пруже помоћ и „Недићев дечји град“ представио као један од најкрупнијих хуманосоцијалних подухвата Владе народног спаса. Он је најавио да ће у граду бити смештено 5.000 деце која ће добити „морални и васпитни потстицај“ за
рад и живот.29
Планирано је да се у оквиру града отвори низ школа (основна школа, нижа гимназија, средња техничка, занатске школе, средња стручна и девојачка домаћичка школа), као и да се оснују радионице у којима ће се деца
обучавати занатима.30 Град је требало да заузима површину од 100 хектара,
а до јесени 1944. биле су оспособљене црква, зграда за управу, две трпезарије, једна пекара, десет интерната и пет зграда за смештај деце.31 Сваки павиљон је требало да има по једног стручног васпитача-учитеља, који би био
старешина павиљона и старао се о свима потребама деце уз помоћ три надзорника.32
„Недићев дечји град“ је свечано отворен 28. јуна 1944. године. Отварање је било плански одређено за Видовдан, уз изразито потенцирање косовске традиције, док се пројекат пропагирао као највећи социјални подухват Владе народног спаса. Тим поводом је истакнуто да је Милан Недић
ову установу предао „у аманет садањим и будућим поколењима“.33 Свечаном отварању дечјег града присуствовали су помоћник министра саобраћаја
и помоћник министара просвете и вера. Организована је била литија, а на
отварању је говорио епископ Венијамин који је подизање града величао као
једно од најбогоугоднијих дела представника српских власти и истицао да
је генерал Недић тим чином подигао споменик достојан косовских идеала.
Окружни начелник и управник „Недићевог дечјег града“ Радослав Павловић је говорио о оснивању града оценивши да је ова установа „најчвршћа
кућа српског национализма и најјасније изражен српски поглед на живот,
на људе, на заједницу, на свет“.
Председник Владе Милан Недић није присуствовао отварању, што
говори у прилог ставу да се он услед превладавања утицаја покрета „Збор“
28

АС, Г-3, ф. 170, 5-96-44; АС, Г-3, ф. 174, 9-17-44.
Ново време, бр. 954, 26. април 1944.
30
Бошко Н. Костић, Истина о Милану Недићу, Милвоки, Висконсин, 1965, 44.
31
Ђоко Слијепчевић, Југославија уочи и за време Другог светског рата, Минхен
1978, 357; Боривоје Карапанџић, Грађански рат у Србији 1941–1945, Београд 1993, 171.
32
Ђ. Слијепчевић, н. д., 357.
33
Ново време, бр. 985, 2–3. јул 1944.
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на известан начин дистанцирао од пројекта. То потврђује и чињеница да је
као свог представника одредио помоћника министра саобраћаја, инж. Брану Ивановића, иако је отварању присуствовао и помоћник министра просвете који је као други човек установе задужене за „Недићев дечји град“
свакако био позванији да одигра улогу представника председника Владе.34
Недићев представник је одржао говор испуњен позивањем на косовску
традицију, нарочито Крушевачког округа, уз наслон на Недићеве речи да
је ту „и ваздух чисто српски“ и да ће у таквом окружењу и питомци града
да „науче ићи правим српским путем, чиме ће бити достојни својих великих и славних предака и то кроз ову установу, која је од првокласне важности за опстанак Велике Србије, која има и мора почивати на темељима
пуне социјалне правде.“ У складу са органском филозофијом и политичким идејама Владе, „Недићев град“ је посматран као задруга и као организам у коме ће „сваки радити за другога, за вишу целину, за добар рад, развитак и напредовање Организма наше заједнице.“35 Поводом отварања Недић је послао новчани прилог од 100.000 динара. Говор је одржао и помоћник министра просвете, али доста уздржано, наглашавајући стварање
југословенске државе и став да је тада напуштена видовданска идеја којој се треба вратити и која ће подучити у томе како се порази претварају
у победе.
„Недићев дечји град“ је популарисан као острво среће за незбринуту децу, а нарочита пажња била је посвећена похвалама које је у писму поводом његовог оснивања изрекао немачки крајскомандант Крушевца, мајор Кни.36 Иако је до самог отварања града најављивано да ће у њему бити
смештено 5.000 деце, касније је тај број знатно смањен.37 По оснивању је
могло бити примљено 1.000 деце између 10–17 година, с тим да се из техничких разлога одустало од пријема одојчади и деце испод 10 година. Тако мала деца вероватно нису ни представљала идеолошку и политичку
циљну групу.
Број примљених питомаца од оснивања града, према различитим
подацима, варирао је између 350 и 500.38 Средином августа просветне власти упутиле су позив владином комесару за град Београд да се напуштена
деца из престонице упуте у „Недићев дечји град“ уз констатацију да има
34
Б. Ивановић је поред званичне функције коју је обављао био и зет Милана Недића, па његово делегирање више акцентује Недићеву личност него функцију председника владе. – Симо Ц. Ћирковић, Ко је ко у Недићевој Србији: 1941–1944; лексикон личности: слика
једне забрањене епохе, Београд 2009, 207.
35
Ново време, бр. 985, 2–3. јул 1944.
36
Ново време, бр. 988, 6. јул 1944.
37
Ново време, бр. 980, 27. јун 1944.
38
АС, Г-3, ф. 771. – „Прву групу деце чинило је њих око 300 од десет до седамнаест година старости – јер за млађе није био обезбеђен васпитачки кадар из Крушевца, Ниша
и Смедерева.“ – Маја Николова, Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци, Београд 2010, 38.
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још 15 места, а да су у „град“ до тада упућена деца са целе територије Србије изузев из Београда.39
Иако је улагало озбиљне напоре у оснивање „Недићевог дечјег града“, Министарство просвете је упркос великој активности и амбицијама било суочено са хроничним недостатком средстава који је ометао и онемогућавао његов рад. Тако је на упорне молбе „Дечјег града“ да им се доделе
књиге, упућиване јулу и у августу 1944, донета одлука да им се додели
1.000 књига, али је у септембру послато само 155 издања.40 Недићева Влада
ни у последњим моментима није напуштала овај социјални подухват, па је у
августу 1944. издвојено 20 милиона динара за финансирање установе и то
највећим делом из средстава Владе, а затим и Министарства просвете.41
И после почетка рада „Недићевог дечјег града“, деца без родитељског старања су и даље остала проблем који је мучио окупирано друштво
Србије и испуњавао новинске ступце. Лист Ново време је у неколико наврата писао о повећаној деликвенцији код малолетника, о деци која краду, коцкају се и просе, као и о одсуству родитељског старања и контроле, што је
доводило до појаве дечијих пљачкашких банди и одавања разним врстама
порока у раном узрасту.42
После оснивања, свечаног отварања и примања првих питомаца, постављења наставног и васпитачког кадра и прибирања средстава, „Недићев
дечји град“ није успео да се развије у ситуацији када је крај окупације био
на домаку. Крушевац је ослобођен 14. октобра 1944, у заједничкој акцији
Црвене армије и пуковника Драгутина Кесеровића, команданта Расинскотопличке групе корпуса ЈВуО.43 Престанком окупације, прекинут је тек започет скроман рад установе, тако да остаје отворено питање у којој мери би
идеолошка компонента националног преваспитања и придобијања добила
значај у њеном раду или би приоритет остао на нивоу социјалног старања и
заштите.
У послератној историографији и публицистици, у малобројним
освртима на ову установу постојала су различита и подељена мишљења која
су се заснивала на политичким опредељењима и погледима. С. Керкез је видео „Недићев дечји град“ као „казамат у коме је примењивана фашистичка
доктрина о преваспитавању „посрнуле омладине“.44 Прикривену стварну
39

АС, Г-3, ф. 173, 8-35-44.
АС, Г-3, ф. 771.
41
Ново време, бр. 1023, 16. август 1944.
42
Сузбијање криминала малолетника – Родитељи треба далеко више да пазе на децу, Ново време, бр. 838, 16. јануар, 1944; Просјаци симуланти и улична деца, Ново време, бр.
884, 8. март 1944; Кроз Београд – малишани на улицама, Ново време, бр. 1023, 16 август 1944.
43
Алексеј Тимофејев, Ослобођење Крушевца од Немаца у јесен 1944, Жупски зборник, бр. 4, Александровац 2009, 107–118.
44
Слободан Керкез, Друштво Србије у Другом светском рату 1941–1945, Ниш
2004, 422.
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намену ове установе, он је описао речима да је то био „наизглед прави рај, а
у суштини се радило о мучилишту“. Тезу да је намена ове установе била
проткана фашистичком идеолошком компонентом изнео је и Д. Килибарда
у својој докторској дисертацији.45 У блажем тону М. Борковић оцењује да је
„Недићев дечји град“ био врста казнено-поправног дома у који су смештане
и избеглице, док се Б. Петрановић износећи податке о граду уздржао од
упуштања у његову идеолошку компоненту и стварну намену.46
У радовима насталим у емиграцији, чији су аутори углавном прољотићевски настројени, „Недићев дечји град“ је посматран искључиво у оквирима социјалног старања и доприноса спасавању српског народа од стране
Владе Милана Недића и његових сарадника.47 У том смислу посебно је истицана улога окружног начелника Радослава Павловића, коме је приписивана идеја о оснивању ове установе.48 Павловић је, по оцени тих аутора, сматран за изврсног педагога кога је трагично детињство (у Првом светском рату остао је сироче) подстакло на ову иницијативу.49 Када је 1940. године забрањен покрет „Збор“, међу његовим ухапшеним припадницима нашао се и
учитељ Радослав Павловић. Он је интерниран у Брус и од полиције окарактерисан као „не само активни члан покрета, већ и један од његових главних
функционера“. Министарству просвете је предложено да се због тога отпусти из службе, али су просветне власти то избегавале.50
На почетку окупације Радослав Павловић је своје просветне погледе
износио у љотићевском гласилу Наша борба. Истицао је да школа мора развијати осећање дужности и одговорности према заједници и потребу за покоравањем и самосавлађивањем, а да ученицима треба још за време школовања трајно усадити потребу „за слободно, добровољно потчињавање заједници и њеним задацима“.51 Павловић је учествовао у борбама против устаника у редовима добровољачких одреда, а затим је током 1942. године заузимао положај управника Дома за малолетнике у Београду када се истакао и
подношењем неколико неоснованих пријава против појединих истакнутих
просветних и задружних личности које су важиле као противници покрета
„Збор“.52 Иако је као окружни начелник уложио огроман напор у оснивање
45
Danilo Kilibarda, Prosvetno-kulturna politika u Srbiji za vreme II svetskog rata, doktorska disertacija, Beograd 1984, 131.
46
Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinška uprava 1941–1944, I, Beograd
1979, 210–211; B. Petranović, n. d., 483.
47
О овој установи писали су Ђ. Слијепчевић, Б. Карапанџић, Б. Костић и Б. Н. Костић, углавном преносећи готово исте наводе и податке о њеном оснивању и плановима за рад.
48
Ђ. Слијепчевић, н. д., 357; Б. Костић, н. д., 114.
49
Б. Костић, н. д. 114; Б. Карапанџић, н. д., 170.
50
АС, Г-3, ф. 483, III пов. бр. 288.
51
Наша борба, бр. 4, 28. септембар 1941.
52
Димитрије Љотић је био у сукобу са министром просвете Велибором Јонићем и
са Војиславом Ђорђевићем, бившим министром и председником Главног савеза земљорадничких задруга, што је вероватно и био узрок Павловићевих пријава у којима је Ђорђевића
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и почетак рада „Недићевог дечјег града“, остаје отворено питање колико су
и он и покрет коме је припадао имали намеру да злоупотребе ову установу
за остваривање својих политичких и идеолошких циљева. Недићева Влада,
мада је помагала његов рад и напоре, била је дистанцирана од Павловићеве
делатности, вероватно из тих разлога.
Током септембра 1944. Одељење за заштиту народа (ОЗНА) Прве
пролетерске бригаде сакупљало је податке о логорима и заводима у Србији. У ту сврху саслушана је и једна бивша питомица Завода за принудно
васпитање омладине у Смедеревској Паланци, која је „Недићев дечји
град“ окарактерисала као установу сличну Заводу за принудно васпитање
омладине „са мало боље уређеним комфором“.53 Мада је често довођен у
везу или чак изједначаван са Заводом за принудно васпитање омладине у
Смедеревској Паланци, „Недићев дечји град“ није имао исту намену. Изостала је компонента преваспитавања, а није ни био намењен комунистички опредељеној омладини као Завод у Смедеревској Паланци.54 У том
смислу „Недићев дечји град“ није имао намену да преваспита већ да национално васпита. Мада је одмах по оснивању „Дечјег града“, јула 1944, овде пребачена група најмлађих питомаца Завода из Смедеревске Паланке,
ради се о деци која су у Завод била смештена само привремено, вероватно
услед недостатка смештаја.55 Завод за преваспитање, због идеолошког
значаја и потребе сузбијања заражености омладине комунизмом, основан
је готово две године пре „Недићевог дечјег града“, што сведочи и да су
колаборационистичке власти у крајњој линији приоритет давале идеолошком разрачунавању у односу на социјално старање, макар оно имало и
идеолошку компоненту. На оснивање „Недићевог дечјег града“ усредсредиле су се тек током 1944, када се ближио крај окупације и када су
окарактерисао као „мрачни и прљави дух у нашој земљи“ и кривца за прогон националних
просветних радника од стране просветних власти. Ђорђевића је Гестапоа интернирао у логор
на Бањици, а затим ликвидирао. – Павловић је био и један од подносилаца пријава и против
начелника Одељења за народне школе у Министарству просвете др Радослава Марковића
који је је Павловићеву пријаву одбацио као неосновану уз образложење да је реч о његовом
бившем ученику и једном од блиских Љотићевих сарадника. – АС, Г-3, ф. 612, III пов. бр.
128827; АС, Г-3, ф. 612, III пов. бр 1542.
53
Архив Србије, Централни комитет Савеза комуниста Србије 1919–1990 (даље
АС, Ђ-2), ф. 66.
54
Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци основан је у августу 1942. и био је намењен ученицима средњих школа који су избачени због свог комунистичког опредељења, као и омладини која не похађа школу, уколико се процени потреба
„преваспитавања“ и оцени да су над њима „родитељи, односно старатељи изгубили власт и
васпитни утицај, а која није показала својим држањем и понашањем довољно смисла за ред
и дисциплину, или која није правилно схватила своје националне дужности у данашњици“. –
Милан Борковић, Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци, Историјски гласник, бр. 1, Београд 1966, 97–116.
55
Извештај Завода за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци за јул
1944. – Војни архив, Недићева архива (даље ВА, Нда), 155–2–6.
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великом акцијом социјалног старања покушале да придобију поверење
становништва.
Идеолошка компонента „Недићевог дечјег града“ нарочито се огледала у фрази коју је Министарство просвете упорно понављало: да му је задатак да напуштену и сиромашну српску децу оспособљава за национално
исправне, стручне и предане чланове српске народне заједнице и заштити
их од негативних утицаја.56 При томе су често сва незбринута деца изједначавана са политички сумњивом и морално посрнулом, што говори о неповерењу и негативном ставу који су колаборационистичке власти имале према
њима. Збрињавање те деце имало је пре свега сврху превенције њиховог
приклањања комунизму или излагању опасности од друштвених немира, а
затим пропагандни значај у придобијању политичких поена код становништва на основу тврдњи о социјалном старању и активности Владе у настојањима да егзистенцијално заштити народ.
Уфин одсек за Балкан са седиштем у Београду, који је формирала
Немачка филмска комора, снимио је и посебну репортажу о изградњи „Недићевог дечјег града“, што говори о пропагандном значају који су оснивању
ове установе придавале и окупационе власти.57 Та репортажа је коришћена
у пропагандне сврхе и поводом савезничког бомбардовања када је уз осуђивање два бомбардерска налета у близини ове установе истицано да је она
потпомогнута и од стране међународног Црвеног крста, мада о тој помоћи
раније није било речи.58
Милан Недић је у изградњи свог култа, у обраћању присталицама и
народу редовно користио изразе „синови“ и „деца“ потенцирајући представу о себи као „оцу Србије“ који се посветио спасавању народа.59 Током окупације, да би уздигао лични углед и углед режима који је представљао, Недић је поводом религијских и народних празника посећивао децу смештену
по разним домовима, нарочито приликом народног празника Очева.60 У том
смислу, оснивање установе за незбринуту децу са његовим именом требало
је да пружи допринос изградњи његовог култа и учини га прихватљивим и
56

АС, Г-3, ф. 173, 8-35-44.
АС, Г-3, ф. 1000, 31–30–43.
58
Бомбардовање Недићевог дечјег града. Шта хоће амерички пилоти?, Ново време, бр. 1033, 27–28. август 1944.
59
О. Милосављевић сматра да је и сам Недић „веома допринео изградњи свог култа
у редовима присталица, константно се патетично обраћајући народу (сељацима, радницима,
омладини) као својим „синовима“ и „деци“...“ Недић је управо увео у јавни говор синтагму
„мајка Србија“, а себе истицао као оца уз велику патетичност и острашћеност у иступањима.
„О потреби да грађењем култа у народу појача прихватљивост свог политичког положаја
сведоче и чињенице, да је, иако у ратно време, сам потписивао уредбе о установљењу институција за децу које су називане његовим именом („Фонд армиског генерала Милана Недића
за радничку децу“ и Недићев дечји град“).“ – Olivera Milosavljević, Potisnuta istina. Kolaboracija u Srbiji 1941–1944, Beograd 2006, 17.
60
С. Керкез, н. д., 146.
57
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пријемчивим становништву Србије. То је било у складу са основним поставкама колаборационистичке идеологије: у средишту њене пажње били су мали човек и његова заштита, унапређење народа, његова егзистенцијална добробит и опстанак. „Недићев дечји град“ је био установа која
је требало да репрезентује режим, односно Недића – његове добре намере и напоре на народном спасењу и заштити. И то у последњем моменту
окупације и рата, када је коначан исход био већ увелико сагледив, а окупациони и колаборационистички режим на свим осталим пољима губио
тло под ногама.
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РЕЗИМЕ
„НЕДИЋЕВ ДЕЧЈИ ГРАД“ У ОБИЛИЋЕВУ КОД КРУШЕВЦА
„Недићев дечји град“ у Обилићеву код Крушевца основан је ради
збрињавања ратом унесрећене и угрожене српске деце чији је број у окупираној Србији 1941–1944. непрестано растао. Упркос материјалним тешкоћама ова установа свечано је отворена у јуну 1944. и отпочела је са радом и
пријемом питомаца, али није значајно развила делатност услед окончања
окупације.
Оснивање „Недићевог дечјег града“ у последњој години окупације,
готово две године после оснивања Завода за принудно васпитање у Смедеревској Паланци, установе која је за циљ имала репресију над прокомунистичком омладином, сведочи да су колаборационистичке власти давале
приоритет идеолошким разлозима у односу на социјалне. Иако је његова
улога била да заштити угрожену децу, „Недићев дечји град“ је имао и идеолошку компоненту националног васпитања и усмеравања деце у смислу њиховог преобликовања у покорне грађане одане окупаторским и колаборационистичким властима. Не треба занемарити ни његову пропагандну улогу у
обликовању представа о Милану Недићу као „оцу Србије“, чија је примарна
брига егзистенцијална заштита народа и његових интереса.
SUMMARY
NEDIĆ’ S CHILD CITY IN OBILIĆEVO, NEAR KRUŠEVAC
Nedić’s child city in Obilićevo, near Kruševac was establish to care for
war-afflicted and vulnerable Serbian children, which number in occupied Serbia
1941–1944 years kept growing. Despite material difficulties this institutions formally was opened in June 1944 and started working and receiving cadets, but has
significantly developed its business due to end occupation.
Establishment Nedić’s child city, in his final year of the occupation and
after the establishment of an institution, that had a purpose repression of youth,
who sided with communism, proves that the collaborationist’s government gave
priority to ideological reasons rather than social. Even though he had a role to
protect vulnerable children, Nedic’s child city, had an ideological component of
national education and guidance of children, in terms of their transformation into
submissive and obedient citizens, loyal to the occupying authorities and the collaborationist. In addition, he had and propaganda role in shaping the image of the
Milan Nedić, a Serbian father, whose primary concern is protection of people
and their interests.
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КОНТРОЛА КОМУНИСТА НАД ПРИВРЕДОМ
И ИНДУСТРИЈОМ КРУШЕВЦА И ОКОЛИНЕ 1945. ГОДИНЕ
ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИСТА „ПОБЕДА“*
АПСТРАКТ: У чланку је истражено стање трговине и индустрије Крушевца и околине у време ослобођења Југославије. Живот радника на ивици сиромаштва имао је позадину у политичком и економском сузбијању слободног тржишта, коришћењу технологије конфискације индустрије и наплаћивању казни за оно што се сматрало профитерством.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Крушевац, индустрија, трговина, радништво, конфискација, шпекуланти,
црна берза, суђења

Лист Победа, као гласило окружног одбора Народног фронта Крушевца, излазио је недељно у тиражу који се током 1944–1945. године кретао
од 1.500 до 3.000 примерака. Одговорни уредник листа био је Добривоје
Димитријевић.1 На годишњицу њеног излажења, Победа се посматрала као
утицајан лист који се бавио „проблемима и резултатима рада нашега округа“. То је значило да су привреда и индустрија биле доста заступљене као
теме од интереса за партијску пропаганду.2
Обнова ратом разорене индустрије постала је битна ставка програма
ЈНОФ-а Србије. Још док су трајале борбе за ослобођење земље, писало се
да је потребно „мобилисати“ сва средства и способности „планским потстицањем државног и приватног сектора привреде“.3 Буђење привредног рада, у
духу нових директива, започето је формирањем „синдикалних подружница“
* Рад је део пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку – између
демократије и диктатуре (бр. 177016) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
1
Истраживања показују да је Победа, излазећи у времену 1944–1949. године, доносила „...вести из Крушевца и околних срезова о политичким, економским и културним активностима... и служила као пропагандно средство за мобилизацију и окупљање становништва на политичкој линији ЈНОФ-а, односно Комунистичке партије.“ – Драгомир Бонџић,
Жупски срез 1945–1949, (преглед активности политичких и друштвених организација),
Жупски зборник, год. III, бр. 3, Александровац 2008, 47.
2
Непотписано, Наш лист „Победа“ улази у другу годину, Победа, год. II, бр. 1, 17.
новембар 1945, 1.
3
Декларација о политичкој основици Јединственог народно-ослободилачког фронта Србије, Победа, год. I, бр. 11, 27. јануар 1945, 1.
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и до краја фебруара 1945. у Крушевцу је деловало 20 синдиката. У синдикалном окружењу били су кожарски радници, градски НОО, фабрика „Жупа“, кланица „Дућа“, фабрика вагона, запослени у млину „Расина“, у ложионици, међу градским металцима, лекарима, професорима, болничарима итд.
Синдикат се формирао и у „Мерими“. Парола о „јединству умних и физичких радника“ била је снажно средство привлачења свих слојева друштва у синдикални покрет. Задаци свих синдиката сводили су се на „...активно учествовање у обнови привреде, свестрано помагање органа народне власти на изградњи и учвршћивању демократске федеративне Југославије, старање о побољшању материјалног положаја радника и намештеника и свестрани рад на њиховом културном подизању.“4 Иза паравана парола, постојала је намера управљања синдикалним покретом где би КПЈ била кључна, мада мање видљива, инстанца контроле радника и других запослених. Вербалан отпор послодаваца синдикалним активностима био је
редак и заснивао се на мишљењу да су синдикати „лоповска банда“ која је
„окупљала нераднике“.5
Упоредо са синдикалним покретом стварале су се институције за
планирање и контролу привредног живота. Привредни савет за Крушевачки
округ, у коме су били секретар окружног Народног одбора Рад. Тодоровић,
судија Лав Ленголд, инжењери Васовић и Ђорђевић и управник земљорадничке задруге Стојановић, почео је са радом 24 априла 1945. године. Основано је 6 секција тог тела, са намером да се добију статистички подаци, а затим упореди индустрија пре Другог светског рата са оном која је радила по
ослобођењу, да би се дошло до износа ратне штете под окупацијом. Додатни задаци Савета били су „доношење потребних мера“ којима би се решавали текући привредни проблеми и стварање привредног плана за развој
округа. Сматрало се да ће детаљан окружни привредни план бити део ширег привредног плана државе. Неповерење партије на власти према привредницима Крушевца и околине видело се из чињенице да у врху Привредног савета није било места за представнике занатства, индустрије и трговине, иако су присуствовали његовом оснивању.6
На једном од првих састанака Привредног савета говорило се о потреби проширења Фабрике вагона, са мотивацијом да ће она моћи да произведе „многе артикле“ који су се увозили. Планови даљег развоја односили
су се и на фабрику сапуна „Мерима“. Хемијска прерада дрвета проглашена
је за перспективу индустријског развоја Крушевачког округа. Било је јасно
да су корените друштвене промене због индустријализације неминовне.
4
Непотписано, Синдикални покрет у нашем округу, Победа, год. I, бр. 15, 24. фебруар 1945, 2.
5
Б. Ђ. „Ера“, Конференција радника и послодаваца у Варварину, Победа, год. I, бр. 48,
27. октобар 1945, 4.
6
Непотписано, Основан је привредни савет за Округ крушевачки, Победа, год. I, бр. 24,
28. април 1945, 2.
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Председник Привредног савета Лав Ленголд отворено је писао најављујући
масовну сеобу људи из села према градовима: „Подизање индустрије у нашем крају није само проблем рационализације производње, већ је то проблем опстанка многих и многих хиљада породица наших грађана, који због
оскудице у земљи немају од чега да живе. Проблем запослења тог дела становништва поставиће се ускоро у врло оштром облику и о томе треба још
данас водити рачуна.“7
Као председник Привредног савета, Лав Ленголд преузео је обавезу
да преко медија упозорава произвођаче сировина дефицитарне робе да своје
дужности у производњи савесно обављају. Тако је читаоцима Победе обећао укидање купона на текстил и обућу, пошто су југословенске фабрике
имале капацитете „...да задовоље знатни део у потребама ове врсте...“, али
само под условом „правилног одзива“ људи који су производили вуну и
продавали кожу. Вршио је притисак на њих, апелујући на „њихову дужност“ да сировине продају државном предузећу за промет коже и текстила. Због несташице коже, радницима фабрике „Жупа“ одржан је курс за
производњу обуће од меког дрвета. Трајао је 3 недеље, а по његовом завршетку уследило је излагање успешнијих рукотворина курсиста у радничконамештеничкој задрузи, са надом да ће се вештина свршених полазника
трансфером знања некако пренети на село.8

Друштвене обавезе радника
Постојала су два различита гледишта о стању индустрије Крушевца.
Једно се темељило на општем утиску великих разарања из ратних времена.
Сељаци околних места, приликом посета „радних колона“ из града које су
им поправљале дотрајале ствари и пружале здравствене услуге, наводно су
говорили: „Е, куд би била наша индустрија да проклети окупатор није све
разрушио! Где су нам Обилићево, Равњак, где многе друге фабрике?“.9
У реалнијим стручним освртима тврдило се да је индустрија у граду
под окупацијом остала „у главном неоштећена“ и да су у питању биле фирме које су „по свом капацитету и продуктима“ спадале у „ред већих предузећа“.10 Тада се више почело писати и о „Мерими“. Комунисти су „Мериму“
у прво време сагледавали кроз призму највећег квалитета и квантитета производње сапуна у Србији. Због покретања производње глицерина, као си7

1945, 1.

Лав Ленголд, Саветовања привредних стручњака, Победа, год. I, бр. 27, 19. мај

8
Лав Ленголд, Осигурајмо сами себи текстил и обућу, Победа, год. I, бр. 30, 23. јуни 1945, 6; Инж. Васовић, Курс радника фабрике „Жупа“ за израду дрвене обуће, Победа,
год. I, бр. 34, 22. јули 1945, 6.
9
В. Драгићевић, Радници Крушевца у селу Гари и у Макрешану, Победа, год. I, бр. 44,
29. септембар 1945, 2.
10
Инж. Васовић, О индустрији Крушевца, Победа, год. I, бр. 17, 10. март 1945, 2.
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ровине из индустријских отпадака и погона за добијање уља из биљака који је могао послужити за хидрирање техничког уља и производњу маргарина, „Мерима“ је за Комунистичку партију постала пропагандни пример
успеха и развоја у ратним условима. Изнет је и предлог о заједничкој сарадњи крушевачких фабрика, по коме су кланица „Дућа“ и „Мерима“ требале да раде у области производње коштане масти, неопходне за прављење сапуна.11
Било је разних облика опште политизоване подршке обнови рада у
индустрији. Последњу седмицу марта 1945. нове власти прогласиле су за
„Омладинску недељу“. Током те недеље омладинци који су радили у градским фабрикама били су под јавним притиском да подижу „продукцију рада“ да би остварили производни максимум. Сведочило се о девојкама које
су за само 4 сата офарбале читав вагон у фабрици, о „ударничким групама“
које су у ложионици и радионици понтона вишеструко пребацивале радне
норме. Имена руководилаца група и истакнутих појединаца, попут Љубише
Јовановића, Слободана Ђокића, Богосава Недељковића, Стојимира Стаменковића, Првослава Николића, Иванке Ћирић, Марије Николић и других радника говорила су да посао више није био само однос запослених према раду, већ категорија јавног простора у коме се могло лично истаћи и задобити
краткотрајна медијска пажња са спремношћу да се превазиђу зацртане квоте.12 Ратно јунаштво бораца добило је цивилни пандан у прегалаштву радника. Писало се: „Из редова Синдиката, ЈНОФ-а, УСАОС-а, АФЖ-а, – из
целога народа – ниче фронт ударника. Ниче из ове борбе нова генерација
снажних људи, равних оним првоборцима који су се ухватили 1941. године
у коштац са представником најцрње реакције и угњетавања, фашистичким
немачким окупатором и сломили га.“13
У Фабрици вагона радило се прековремено да би се „за 15 ударничких дана“ припремила културна приредба и поправило фабричко купатило, упоредо са довршавањем мостова, оправљањем вагона и припремом
за серијску производњу трамваја. Током две недеље преко 80 радника и
радница фабрике добили су звање ударника. Режим је имао циљ да са промовисањем људи подигне друштвени углед фабричком раду и радничкој
класи као промотеру марксистичке доктрине. У другим фабрикама дешавао се сличан процес. Ако се анализирају постављени задаци у свим крушевачким фабрикама види се да се радило на поправљању и преправци
алата, спречавању будућих застоја у раду машина и на повећању хигијенског стандарда запослених. У фабрици „Жупа“ за 12 сати завршена је поправка бакарне пећи која би, под нормалним околностима, трајала 3 дана.
11

Инж. Васовић, О индустрији Крушевца, Победа, год. I, бр. 17, 10. март 1945, 2.
Непотписано, Омладина фабрика, Победа, год. I, бр. 19, 24. март 1945, 3.
13
Непотписано, У ударничком такмичењу наш народ дочекује Први Мај, Победа,
год. I, бр. 24, 28. април 1945, 1.
12
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Радници „Монопола“, који је производио дуван, урадили су посао са мање
људи од предвиђеног броја и обрадили више од 2 хектара земљишта. Радници електричне централе, поред редовног посла, обавезали су се да заврше звезду петокраку од стакла и метала за украшавање радничког дома. У
„Мерими“ све је било у знаку убрзавања производње јестивог биљног у
а, „тоалетног“ и „пераћег“ сапуна за хигијену и веш, етра за наркозу код
операција и подизања квалитета произведеног глицерина. У том напору,
36 радника и радница понели су звања ударника. Међу њима били су:
Александар Јосифовић, Станојло Митић, Миљко Ђурђевић, Станко Мијатовић, Вера Васић, Рајна Мурганић, Мирослава Јосиповић, Паула Трогер,
Зорка Пајвановић, Славка Ђурић, Коста Апостоловић, Милија Вучковић и
други.14 Остаје отворено питање да ли су брзина и кратки „ударнички“
рокови негативно утицали на квалитет производа и радни век машина.
Тако се у Крушевцу покренула и одржавала фаза „провизорне обнове земље“ коју су карактерисале импровизације у производњи и почетном раду предузећа.15
Овакву оријентацију подржали су и чланови амбасаде Совјетског
Савеза који су се током посете граду „чудили“ зашто није било више колективних састанака по фабрикама, а постављали су и питање зашто није
радила фабрика платна.16 Једна од оштећених фабрика, настрадала у пожару 1944. године, платнара „Обилић“ почела је са радом у јулу 1945.
године. Разбоји нису више могли да раде аутоматски као пре рата, када
је са 32 машине могло да се произведе 3.600 метара платна дневно. Било
је 32 запослених који су радили 16 сати дневно у две смене. Очекивало
се да производња „ускоро“ буде 2.400 метара платна на дан, а фабрика је
добила задатак да за војску произведе 25.000 метара завоја и 10.000 метара платна. Испуњавање задатка пратило је прекорачење рока испоруке
са 30 на 50 дана. Лош квалитет погонских каишева и вештачког памука,
уз недовољну обуку и неискуство нових радница, били су разлози за оно
што се сматрало неуспехом. Захтевала се производња у нереалним временским оквирима. Нови задатак уследио је почетком августа 1945. године. Требало је до 10. септембра произвести 10.000 метара платна за
војничке обојке, али је „природни“ руски памук „доброг квалитета“ достављен фабрици са закашњењем, па је посао у старту каснио 3 дана.
Уведен је „акордни систем“ где је свако био плаћен према резултатима и
труду. Минимум услова била је производња 4 метра платна по сату, односно 32 метра за 8 сати радног времена. Пре увођења акорда раднице су
остваривале само 26% од планираног посла, а после тога проценат на14

Исто, 1–2.
Видети: Момчило Митровић, Изгубљене илузије, Прилози за друштвену историју
Србије 1944–1952, Београд 1997, 21.
16
Непотписано, Чланови Совјетске амбасаде посетили Крушевац, Победа, год. I,
бр. 30, 23. јуни 1945, 2.
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водне успешности попео се на 55% мада је стварни предуслов био у стављању гумираних каишева на разбоје.17
Живот у фабрикама приказивао се јавности у духу комунистичке
пропаганде, што се могло видети на примеру описа рада Фабрике вагона.
Радно време запослених трајало је од 6 до 14,30 часова. Фабрика је била подељена на Ковачницу, Мостовско одељење, Понтонско одељење, Механичарску радионицу и Вагонско одељење. У Ковачници колектива, како је егзалтирани новинар Победе преносио читаоцима, „Варнице се разлећу на све
стране као петокраке звезде.“ Политички подобан оптимизам извирао је из
индивидуалних и општих изјава. Радило се „За народну државу, за нашег
Тита“, а додавало се: „Сада је већ бољи алат, исправније су машине, ради се
пуном паром. Радимо за себе и за народ и то нам даје неограничену снагу.“18 (подвучено у оригиналу – прим. аут.) У истом броју Победе постоји
потпуно супротна слика те фабрике. По њој, говорило се да је за „слаб
успех“ фабрике крива администрација, а од те констатације кренуло се у
политички напад на њене акционаре. Нешто касније, опет се у суперлативима говорило о радницима исте фабрике који су правили мостове у фабричкој хали са уништеним кровом, изложени јари летњег дана. Чекало се до јесени како би у Крушевац стигли вагони са тер папиром, намењени поправци крова фабрике. Два новинара нису скривала усхићење са посвећеношћу
колектива: „Одлазимо из предузећа радосни, чврсто верујући у снагу наших
радника, а са тиме у срећан живот наших народа“.19 Дужности радника постајале су све бројније. Председник Синдикалног већа Крушевца Ђорђе Матић тражио је од Фабрике вагона да направе „више“ потковица и да повећају производњу клинова за цепање букви како би се убрзале припреме за зиму 1945/46. године. Радници из Крушевца одлазили су у околна селa Ломницу, Мачковац, Мешево, Гари, Макрешане, Златари, Бошњане, Мајдево,
Ратаје, Појате, Залоговац, Смиловац, Омашницу, Текије, Жабаре, Беле Воде, Падеж и Каоник да „ударничким радом“ изврше поправке по сеоским
домаћинствима и у пракси илуструју повезаност сељака и радника.20
17

Непотписано, Обнова рада у ткачници „Обилић“, Победа, год. I, бр. 34, 22. јули
1945, 6; Непотписано, Акордни рад уведен у платнари „Обилић“, Победа, год. I, бр. 41, 8. септембар 1945, 3.
18
Непотписано, Фабрика вагона ради првомајским темпом, Победа, год. I, бр. 28,
26. мај 1945, 3.
19
Непотписано, Ко омета рад фабрике вагона у Крушевцу, Победа, год. I, бр. 28,
26. мај 1945, 1; Емилија Вуковић, Омладинци фабрике вагона за обнову привреде, Победа,
год. I, бр. 44, 29. септембар 1945, 4; Цитирано према: Радојевић – Драгићевић, Из Фабрике
вагона, Победа, год. I, бр. 37, 11. август 1945, 4.
20
Р. В., Данас не можемо бирати послове, Победа, год. I, бр. 39, 25. август 1945, 2;
Д. Арко, Ударничким једнодневним радом радници Крушевца помогли су народ села Ломнице, Победа, год. I, бр. 40, 1. септембар 1945, 1; Непотписано, Радна колона посетила село
Мачковац, Победа, год. I, бр. 41, 8. септембар 1945, 2; Добрила Арко, Радна колона у Мешеву, Победа, год. I, бр. 43, 22. септембар 1945, 2; В. Драгићевић, Радници Крушевца у селу Га-
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Да није све било у знаку слоге и напретка показивали су примери
крађе угља у Ложионици, изненадни нестанци сировина и полуфабриката,
неопходних за рад. Шеф Ложионице, економ и пословођа, осим крадљиваца, оптужени су за стварање подела међу радницима и несавестан рад. У
друштву које је било склоно жигосању и моралној искључивости пада у очи
благост изјава поводом крађа: „...нађе се и по који несавесан човек, који
своје личне интересе и потребе ставља изнад потреба заједнице и ето краде...“. Много оштрији изрази, попут: „разбијања јединства“ радника и „хушкања“ запослених једних на друге, били су резервисани за шефа Ложионице Љубишу Николића.21 У то време су и мање опасне квалификације биле
довољне за етикетирање појединаца и читавих породица. Политичка неподобност била је критеријум за маргинализацију руководстава предузећа у
којима партијске структуре нису имале преовлађујући утицај.
О супротном, за револуционаре адекватном, нивоу подобности партијске организације Фабрике вагона сведочи и податак да је њихов радник
Милутин Станковић изабран за једног од представника Окружног одбора
УСАОС-а на Првом конгресу балканске омладине, који је одржан 8. јула
1945. у Београду.22 Индиректни изборни процеси за масовне институције
били су показатељи стварног идеолошког поверења система у раднике. Оно
је било много мање него што би се дало оценити на основу званичних партијских флоскула. Из изборне јединице Крушевац, са селима Лазарица и
Пакашница, требало је да 300 делегата учествује на Првом конгресу ЈНОФа Југославије. Њих су бирали представници. Фабрике „Мерима“, „Ложионица“ и „Дућа“ давале су 20 од 85 представника првог рејона града. У трећем
рејону, „Жупа“ и Завод за импрегнацију давали су 14 од 72 делегата. Међу
бирачима четвртог рејона радници су од 74 представника бирали укупно 23
представника. У том рејону били су радници Фабрике вагона, „Обилића“,
млина „Расина“, Дуванске станице и електричне централе. Гласовима представника изабрани су делегати на конгресу, међу којима није било радника.
Боса Цветић и Миладин Урошевић, као чланови Главног одбора ЈНОФ-а
Србије, имали су резервисана места у пленуму конгреса. Изабрани делегати
ри и у Макрешану, Победа, год. I, бр. 44, 29. септембар 1945, 2; Д. А., Дан рада у Златарима,
Победа, год. I, бр. 45, 6. октобар 1945, 3; Д. А., Друга група радила је у Бошњану, Победа,
год. I, бр. 45, 6. октобар 1945, 3; Душан Јовановић, Рад крушевачких радника у Мајдеву, Победа, год. I, бр. 46, 13. октобар 1945, 4; Ј. Маринковић, Радна колона у селу Ратају, Победа,
год. I, бр. 46, 13. октобар 1945, 5; Љ. Б., На раду у селу Појате, Победа, год. I, бр. 46, 13. октобар 1945, 5; М. Р., Д., Е. В., Д. Станојевић, Градски радници на раду по селима, Победа,
год. I, бр. 48, 27. октобар 1945, 5; Д. Ј., Крушевачки радници у Жабарима, у Белој Води, у Падежу, Победа, год. I, бр. 51, 9. новембар 1945, 2; Св. Нинковић, Радна група у селу Каонику,
Победа, год. II, бр. 4, 8. децембар 1945, 1.
21
В. Д., Шеф и неколицина несавесних коче рад Ложионице, Победа, год. I, бр. 39,
25. август 1945, 2.
22
Непотписано, Пленарно заседање Окружног одбора УСАОС-а, Победа, год. I, бр. 31,
30. јуни 1945, 3.
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Расине били су земљорадник из села Ломнице Бранко Јаковљевић и мајор
ЈА Пане Ђукић – Лимар. Крушевачки срез заступао је свештеник Душан Гајић из Кукљина. Трстенички срез имао је два делегата: студента Мију Недељковића и земљорадника Александра Митровића из Сугубине. Милан
Јоксимовић, земљорадник из Обрежа, отишао је на конгрес као делегат
Темнића. Бивши командант места Ражањ, Милан Ђорђевић – Копча, нашао
се на списку делегираних са трговцем Никитом Петровићем из Жупе и сељаком Бошком Симићем из Грашевца који је представљао Копаоник. Заступници Крушевца били су професор Боривоје Тасић и секретар градског
Народног одбора Јанко Милојевић.23
Сумирајући годину престанка рата и покретања мирнодопске производње, у листу Победа писало се о „свесним“ и „пожртвованим“ радницима, „способним“ и „предузимљивим“ руководиоцима који су производњу у
Фабрици вагона подигли са 40 на 60 вагона месечно и завршили 52 метра
дуг мост на прузи Ниш–Прахово. Фабрика месних прерађевина „Дућа“ похваљена је због покретања прераде воћа и мармеладе, када већ није могла
да производи саламу због недостатка сировина, а радило се у три смене. За
„Мериму“ се тврдило да ће до почетка јануара 1946. произвести 70 тона сапуна, док се у Ложионици поправљало 100 „лаких“ и 32 „велика“ вагона месечно.24
Живот је, у стварности, за раднике био много тежи него што је диригована штампа смела да објави. Искази званичника могу бити корисни
наговештај, иако су били идеолошки и ситуационо обојени за потребе материјалне уравниловке и производњу атмосфере друштвене солидарности.
Пишући о економским и политичким разлозима за завођење непопуларне
Уредбе о обавезном откупу вишкова у пољопривреди, Лав Ленголд упозорио је сељаке: „Не можемо да захтевамо од радника, занатлија и других
произвођача да производе робу намењену земљорадницима по максимираним ценама, ако они не добију свој насушни хлеб по одговарајућим ценама.
Чињеница да индустријске и занатске робе нема довољно не може оправдати захтев за повећањем цена пољопривредним артиклима“. Објашњавао је
да би висока инфлација као последицу имала „слом“ привредне и финансијске обнове земље.25 Менза синдиката у Крушевцу, која је служила за исхрану 150 радника, имала је „врло оскудна“ средства за набавку намирница, а
прилике на локалној пијаци оцењене су као „неравномерне“. Тврдило се да
је економ мензе морао да се сам стара о снабдевању, иако је то био посао
посебно задуженог одбора. Многи радници дуговали су мензи новац за ис23

Градски одбор ЈНОФ-а, Избори претставника и делегата за Први конгрес
ЈНОФ-а Југославије, Победа, год. I, бр. 35, 28. јули 1945, 4; Непотписано, Извршен је избор
делегата за Први конгрес ЈНОФ-а Југославије, Победа, год. I, бр. 36, 4. август 1945, 2.
24
Мића Радојевић, Кроз наша предузећа, Победа, год. II, бр. 4, 8. децембар 1945, 3.
25
Лав Ленголд, О откупу вишкова, Победа, год. I, бр. 36, 4. август 1945, 1.
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храну. На конференцији чланова мензе затражена је помоћ власти за набавку хлеба, а договорено је да се претплата за исхрану уплаћује унапред да би
се избегло дуговање корисника. Ситуација са исхраном становништва била
је толико критична да је Народни одбор града извршио попис залиха намирница, како би се залихе расподелиле сиромашнијим грађанима. Породица
судије Ленголда нашла се међу онима који су давали нетачне податке о залихама и отварало се питање двоструких стандарда људи који су били
функционери локалних заједница.
Структура исхране сиромашних слојева може се индиректно реконструисати преко пописа помоћи. Од ослобођења Крушевца 1944. до октобра
1945. године, Народни одбор поделио је бесплатно 5.049 килограма пасуља,
77.688 кг пшенице, 231.960 кг кукуруза, 11.326 кг кромпира, 1.450 кг масти,
596 кг сувог меса, 61 кг пекмеза, 1.221 кг шећера и 1.718 килограма соли.
Било је интервенција у области унапређивања животног стандарда. Подељено је „80 килограма“ гаса, 1.540 кубних метара дрвета за огрев и 4.759.599
динара новчане помоћи. За исхрану радника у предузећима месечно се набављало преко 3 вагона жита, са напоменом да се „водило рачуна“ о тежини
послова које су радници обављали. Осећао се недостатак обуће, док се за
текстил тврдило да је у „контигентима“ дељен према сразмери броја становника по срезовима и у граду.26
Представе о успесима крушевачких колектива биле су неизбежне,
чак и када је тај успех био половичан. Радници Ложионице у Крушевцу
Исидор Савић, Сава Младеновић и Тодор Манојловић, доспели су у медијску жижу интересовања зато што су поправили струг, односно дребанк, за
обраду бандаша, уништен у партизанским ратним акцијама и технички га
унапредили, упркос прогнози стручњака да то није могуће урадити, оскудици материјала за делове и несташици алата за оправку струга. Дребанк
није могао у потпуности да обавља предвиђене послове са капацитетом од
само 60% у односу на време пре оштећења. Касније су радници Фабрике
вагона поправили још два струга, упркос обимним пословима. Било је и
података који се данас чине хипертрофирани. Остаје питање да ли је Фабрика вагона која је претрпела готово 60% оштећења стварно могла да за
само 20 радних дана поправи 400 руских војних возила, пусти у рад „стотине вагона“ и испоручи 60 комада понтона, истовремено учествујући у
обнови Љубичевског моста, док су још три друга моста била у фази подизања.27
26

М. Р., Проблеми синдикалне мензе, Победа, год. I, бр. 40, 1. септембар 1945, 2; Ђ.
Ћ., Они које треба јавно жигосати, Победа, год. I, бр. 43, 22. септембар 1945, 3. Подаци о
количини подељене помоћи наведени су према: Љубисав Јовановић, Резултати нашег рада
од ослобођења до данас, Победа, год. I, бр. 46, 13. октобар 1945, 2.
27
Непотписано, Беспримерно радно херојство радника у Ложионици, Победа, год.
I, бр. 29, 16. јуни 1945, 4; Рад. Јовановић, Још два дребанка оспособљена у фабрици вагона,
Победа, год. I, бр. 34, 22. јули 1945, 6.
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Није било довољно обавити посао пре времена или пребацивати
норме. Од запослених се тражило и да учествују у хуманитарним акцијама.
Фабрике „Жупа“ и „Мерима“ прикупиле су 70.000 од укупно 172.280 динара помоћи за набавку обуће сиромашним ученицима. Учествовали су и у
слању пакета за борце на фронту преко Црвеног крста. Од 221 пакета из
Крушевца радници „Жупе“ АД послали су 21, а радници „Мериме“ 20 пакета. Из Фабрике вагона стигло је 15, из дуванске станице 3, а од радника на
одржавању пруге 6 пакета. Радници из млина „Расина“ АД дали су 4 пакета.28
Недостајале су сировине за покретање веће производње. Од пионира и омладине путем парола захтевало се да одлазе у потрагу за старим гвожђем, старим папиром, крпама и стаклом. Лав Ленголд, као руководилац
Привредног савета града, лично се умешао у кампању тврдећи да ће индустрија „у најкраћем року“ од отпада подмирити производњу оних артикала
који су недостајали. Одбор УСАОС-а у „Мерими“ током оснивања, у јулу
1945. године, добио је хитан задатак да прикупи флаше и „старе отпатке“.
Резултати акције прикупљања стакла и гвожђа на нивоу округа били су импресивни: до средине септембра 1945. сељаци и грађани предали су 1.560
килограма стакла и 5 тона гвожђа. Ратни подсетници окупације, у виду напуштене опреме, брзо су нестајали и добијали друге намене. Омладинци из
Фабрике вагона искористили су металне делове са онеспособљених борних
кола која су месецима после ослобођења града стајала на улици. Бубњеви са
кола, осовина и куглагери искоришћени су као „употребљив“ материјал,
преостали делови дали су тону гвожђа за прераду, док су федери били намењени опремању рударских корпи за пренос угља.29

Алати за репресивно управљање привредом
Слика новог идеолошког и политичког противника непосредно пре,
а посебно после ослобођења Србије, обухватала је категорију ратних профитера. Под појмом „ратни богаташ“ подразумевао се човек коме је „...и
пре рата и у току рата било згодно.“ Тврдило се да су такве особе „лажни
родољуби“, „овејани народни непријатељи и издајице“. Другу категорију
прокажених пословних људи чинили су они који су радили у присуству
окупатора. Потпуно се игнорисала чињеница да је и у оквирима Другог
светског рата и окупације извесна привредна активност морала постојати.
Признавало се да се та категорија привредника није спустила на ниво ди28

Непотписано, Захвалност, Победа, год. I, бр. 19, 24. март 1945, 3; Непотписано,
Грађани Крушевца за непознате борце, Победа, год. I, бр. 21, 7. април 1945, 4.
29
Победа, год. I, бр. 21, 7. април 1945, 3; Лав Ленголд, Отпатци и привреда, Победа, год. I, бр. 31, 30. јуни 1945, 2; Непотписано, Оснивање УСАОС-а у „Мерими“ и Циганској
мали, Победа, год. I, бр. 36, 4. август 1945, 3; Раде Стојановић, Рад омладине Среза крушевачког, Победа, год. I, бр. 43, 22. септембар 1945, 4; Емилија Вуковић, Омладинци фабрике
вагона за обнову привреде, Победа, год. I, бр. 44, 29. септембар 1945, 4.
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ректног служења непријатељу, али им се пребацивало што су радили по немачким диктатима. Кожарски занатлија Божа из Крушевца постао је мета
због откупљивања коже по немачким ценама и пуњења њихових магацина
из којих су одеване „хорде“ да не промрзну на Кавказу у сукобима са Совјетским Савезом. Хипертрофирана слика локалног занатлије као снабдевача Вермахта говори и о нетрпељивости победника према онима који су у
ратним и идеолошким сукобима заузели позицију привредне неутралности
и одавали утисак сналажљивих и ситуираних људи у мору опште немаштине. Генерална оптужба била је да су привредници „...за време окупације, користећи тешке прилике и беду народа, увећавали своју имовину...“.30
Контролисани медији и судство били су сарадници синдиката и партијских организација у вршењу власти над фабрикама и пре званичних настојања за промену облика својинских односа.31 Приоритети ратне привреде
одлучивали су о динамици покретања производње у фабрикама, али је недостатак сировина и горива често ометао индустрију. Каснећи са радом, 22
фебруара 1945. године, почела је производња у фабрици „Жупа“ чији се колектив обавезао да ће, упркос несташице угља, произвести „довољне“ количине плавог камена за прскање грожђа.32 Само неколико дана пре покретања производње обликовала се медијска кампања у којој се уопштено пребацивала неспремност да се пређе на употребу дрвета као средства за ложење,
иако је такав начин производње био вишеструко скупљи него са угљем.
Тврдило се да је то био једини начин да се заштити 7.000 хектара винограда
у околини Крушевца и Жупе. Мегаломанија захтева огледала се у притиску
да се плави камен обезбеди и за 260.000 хектара винограда у целој Југославији иако је за производњу остало само 150 дана.33 Био је то један од показатеља државног и политичког насртаја на приватни сектор и отворено мешање у динамику и обим производње.
Медијски притисак на мала предузећа осетио је власник фабрике
трикотаже „Диамант“ који је јавно оптужен да својим шегртима није давао
плату, нити их је плаћао у натури, док су пунолетни радници радили „на
акорд“. Врхунац наивне, али ефикасне пропаганде крио се у власниковој наводној претњи да ће обуставити производњу и побећи у САД уколико радници буду упорни у тражењу надница за шегрте и себе.34 Градски Народни
одбор одузимањем робе, новчаним и затворским казнама, вршио је прити30

Непотписано, Ратни богаташ, Победа, год. I, бр. 30, 23. јуни 1945.
О системској злоупотреби флоскула о колаборацији као ефектног оружја развлашћивања приватних власника видети: Наташа Милићевић, Југословенска власт и српско грађанство 1944–1950, Београд 2009, 239–240; Aleksandar Đ. Marinković, Uništenje srpske privredne elite posle Drugog svetskog rata, Primer porodice Teokarović, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 2010, 135–147.
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сак на трговце који су продавали робу по вишој цени од дозвољене, држали
затворене радње, скривали робу у магацинима или је нису пријавили „народној власти“. Разлози за репресију нису морали бити из политичке, ратне
или привредне сфере. Власник кафане у Крушевцу осуђен је да плати
10.000 динара и одлежао је 20 дана затворске казне, заједно са „саучесником“, због наводних коцкарских активности.35 На напетим конференцијама
са синдикалним активистима, послодавци су трпели критике због радног
времена од 16 часова за шегрте, нехигијенских услова у којима су живели,
због примењивања физичког насиља и појединих случајева занатлија који
своје шегрте нису плаћали и давали им отказ после три године рада. Било је
и похвала на рачун „савесних“ малих привредника, али су синдикални
функционери од партнера у дијалогу постали налогодавци у решавању односа између радника и послодаваца.36 Обликовало се и другачије радно време. Председник месног синдикалног већа Ђорђе Матић – Слободан изјавио
је на једној од конференција синдиката и послодаваца да се „...у индустрији
мора применити 8-часовни рад док у занатству и трговинама радно време за
шегрте не сме прећи 9 часова.“37 Окружни народни одбор, у новембру 1945,
одредио је и цене занатских услуга по сату. За грађевинску столарију износила је 30, а за поправку и креирање намештаја 33 динара, док су бравари
зарађивали 32, а лимари 30 динара. Угоститељима Крушевца било је забрањено да цене у јеловнику буду веће од 100% повећане званичне цене намирница од којих се поруџбина спремала. Прекршаји тих наредби пријављивали су се референтима за контролу цена при среским или градским народним одборима.38
Док је систем вешто користио енергију народа, пониклу на одушевљењу ослобођењем од окупације, припремао се терен за довршавање смене власти и обликовање пожељне економије и друштва. „Народни судови“
били су осмишљени као оруђа за извођење тог државног и партијског задатка. Речима заступника њиховог деловања описани су „као установе народне
власти“ које „...треба да послуже постигнућу циљева које је народ поставио
у борби за слободу“. Позадина флоскула налик паролама постајала је јаснија са признањем да ће се судије без стручне спреме налазити у компликованим ситуацијама „примене ранијих закона“, али се главна предност новог
судства видела у томе да „народно правосуђе“ буде „ближе народу“, односно да пресуде буду „разумљивије и правичније“ у поређењу са претходним
35
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системом власти. Говорило се о потреби функције „народног тужиоца“ као
помоћника и извештача окружног јавног тужиоца. Индикативно је да су фабрике биле увек прве на попису институција које је „народни тужилац“ требао да контролише: „...народни тужилац фабрике, надлештва, села, реона,
града, може најпре уочити неправилности и незаконитости и о томе одмах
треба да обавести државног тужиоца. Затим, треба да сазива састанке фабрике, надлештва, села, реона, града и да се ту на народном скупу претресају поједини конкретни прекршаји закона, да се установи кривац, као и да се
предузму све мере да се у будуће то не догоди.“39
У тежњи да се заштити стварање оног што ће касније бити познато
као друштвена имовина, упозоравало се: „...свака злонамерна радња у циљу
осујећења конфискације или секвестра, а нарочито свако намерно оштећење, сакривање или смањивање вредности имовине, као и злонамерно отуђење или оптерећење исте, сматра се као злочин против народних интереса...“. Посебно строгим казнама застрашивали су се „органи власти“ који би
приликом секвестра или конфискације оштетили, како се отворено писало,
„државне интересе“. Јасно је да је писац свесно поистовећивао народ и државу.40 Завршни административни ударац, приватном власништву имовине
која је подлегала конфискацији, представљало је наређење Земаљске управе
народних добара Србије свим особама које су је поседовале да је пријаве,
под претњом казне висине 50% вредности непријављене имовине и принудним радом на три године. За теже случајеве планирало се обједињавање обе
казне. Поседници су морали да референтима Управе народних добара, при
народним одборима, донесу попис имовине са описом начина како се до ње
долазило и проценом њене вредности у тренутку стицања. Имовина се могла задржати само под условом да Земаљска управа народних добара прихвати молбу власника. Рок за подношење молби био је 30. новембар 1945.
тако да власници у Крушевцу нису имали много времена да је поднесу, пошто је Наређење објављено током новембра.41 Јасно је да је циљ његовог
објављивања било застрашивање непожељних „ратних профитера“.
Већ у то време почело је одузимање имовине „народних непријатеља“, од којих многи више нису били међу живима.42 У српској историографији сматра се да је власништво државе над средствима за производњу претежно настало конфискацијом као казном за стварну или измишљену изда39
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ју. Средином 1945. године 75% индустријских предузећа прешло је у власништво државе, од чега је 49,5% било конфисковано, да би се до краја године проценат конфискованих повећао на 55% од укупно 82% преузете индустрије.43 Деценију касније, високи партијски функционери са поносом су
писали о политици индустријализације „...нове југословенске владе, која
се огледала у тада историском чину подруштвљавања средстава за производњу.“44
Материјална добит нових власти од конфискације није била занемарљива ни у мањим местима. У Врњачкој Бањи су 27. и 28. априла 1945.
одржане прве јавне лицитације просторија у власништву лица која су осуђена на смрт или на робију. Привремено су биле под Управом народних добара Србије. Виле, локали, зграде и киосци давали су се под закуп за одређен
годишњи износ која је одлазио на рачун Управе. Хотел „Сотировић“ се издавао за 35.000 динара годишње, разни локали из зграде „Ексцелзиор“ закупљивали су се по цени између 2.000–8.125 динара, а виле „Гоч“ (11.000 динара) и „Нина“ (10.000 динара) допуњавале су понуду луксузног простора
новим закупцима. У Ражњу, нове закупце добили су млин и трговачка радња браће Марковића, а промена власништва у Александровцу погодила је
породицу стрељаног трговца Милоша Стамболића којој су одузети виногради, винарија и подруми вина.45 Заоштравала се кампања против угледних и
богатих појединаца са циљем да се промени власничка структура у држави.
То се, уосталом, није скривало. Помоћник начелника унутрашњих послова
Окружног народног одбора Маша Богдановић хвалио је законе АВНОЈ-а,
тврдећи да су они донети „...са циљем да се одлучно раскине са наслеђеним
стањем у нашој привреди“.46
Састанак чланова Окружног народног одбора са секретарима среских одбора, тужиоцем и судијама, средином маја 1945. потврдио је да се
нагласак репресије, од система прогона политичких кривица, окретао према
осумњиченима за „шпекулацију“ и „привредну саботажу“. Прогоне људи
најавио је и окружни тужилац идеолошки пристрасним тврдњама, наговештавајући лепезу оштрих пресуда: „Поред новчаних казни за шпекуланте,
закон је прописао принудан рад, робију па и смртну казну, (подвучено у
оригиналу – прим. аут.), зато их треба кажњавати присилним радом – робијом и на тај начин потпуну их изоловати из друштва...“. Хипертрофирана
перцепција привредног преступа довела је до схватања да је стицање про43
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фита изједначено са најгорим идеолошким криминалом и потврдом постојања организованог идеолошког непријатеља: „Недопуштена шпекулација и
привредна саботажа нису ништа друго него наставак фашизма само у другој
форми, који има два циља – лично богаћење и рушење динара демократске
федеративне Југославије.“ Додавало се претећи да: „Слобода није за оне који се за њу нису борили и који и данас противу ње раде.“ (подвучено у оригиналу – прим. аут.) Говорило се и о потреби учешћа и сарадње „народних
маса“ у лову на шпекуланте и саботере, што је у преводу значило ослонац
на системе јавних или анонимних достава. Било је очекивања да ће се таквом „борбом“ допринети да се „знатне количине“ индустријских производа „истерају“ на тржиште.47 Говорило се да „...отступања нема и морају се
уложити све снаге да се шпекулација и црна берза потпуно униште“, јер су
били уперени „против тековина НОБ“. Народне власти из округа и срезова
позиване су, или тачније прозиване, да направе заједнички план „опште
борбе“.48
У таквој атмосфери брзо се суочавало са ликовима кажњених људи.
Трговци Милан Глишић, Милан Петровић, Драгомир Јевтић и Миленко Соколовић, уз домаћицу Зорку Ђорђевић и пензионера Станојла Здравковића,
потпали су под удар Закона о сузбијању шпекулације и саботаже. Казне су
биле новчане и кретале су се од 500 до 6.000 динара.49 Опис кршења закона,
уобичајен у процесима против „народног непријатеља“, овога пута је изостао. Присуство домаћице и пензионера на списку осуђених сведочи да су
све друштвене групе биле под надзором, тако да није јасно да ли су богатство или други разлози били главни критеријум за пресуде. У црно-белим
медијским сликама света у Крушевцу није могуће дефинисати оштру разлику између трагања за профитом и одржавања основних животних потреба
код људи који су се бавили црном берзом у време оскудице. Земљорадник
Лазар Живић из села Дедине продавао је килограм говедине за 30 динара, у
време када је цена била ограничена на 12 динара, због чега је осуђен на
1.500 динара казне. Казнена политика судова није била јединствена, па се
дешавало да локалне пресуде буду много оштрије за релативно ситне прекршаје. Трговца Саву Милића из Стубле срески суд Александровца осудио
је на 6 месеци принудног рада и 40.000 динара казне због продаје мекиња и
резанаца од репе „по црноберзијанским ценама“, а његов саучесник Теодор
Милић прошао је само са казном од 20.000 динара.50 Била је то смишљена
локална партијска политика економског руинирања богатих сељака. Ни трговце из градских средина власт није заобилазила када би кршили њене наредбе. Миодраг Рајковић из Крушевца кажњен је са 30.000 динара зато што
47
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је већину робе држао ускладиштену изван трговине, што је било против
прописа. Давао је робу и на вересију људима од којих је очекивао противуслуге, пуштајући их да купе „...много више текстила него што им је то било
потребно.“ У групи новчано кажњених трговаца нашао се и Обрен Максић
из Александровца који је продавао мараме за 250 динара по комаду, што је
било далеко изнад зацртаних цена.51 Дешавало се да су судови оштрије кажњавали купце од продаваца. Сељанку из Рибара, Радмилу Ђорђевић, суд
Расинског среза казнио је са 300 динара због продаје масти по вишој цени
од одређене (70 уместо 27 динара по килограму). Купац, лекар из Рибарске
бање Александар Рафајловић, морао да плати 1.000 динара за, како је извештач нагласио, „кривично дело“ куповине по тој цени. Судови су имали политику замене новчаних казни у случајевима када се она није могла наплаћивати. Казна од 2.000 динара вредела је 40 дана принудног рада без лишавања слободе.52 Оштрије казне примењиване су у случајевима складиштења
сировина које су хронично недостајале. У време када је за куповину обичних опанака требало придобити поверење сумњичавих занатлија, који су их
продавали „на црно“ и потрошити између 2.000 и 3.000 динара за њих, није
чудно што је „бивши трговац“ Драгомир Здравић из Бруса осуђен на пола
године принудног рада и конфискацију због „...710 лепих и добро очуваних
кожа“.53 Дух материјалне уравниловке тог времена најбоље одражава образложење новчаних казни од 1.000 до 5.000 динара посластичарима Влади
Илићу, Душану Костићу, Стевану и Аркадију Огњановићу и пиљару Здравку Миленковићу због постизања „...много веће зараде него што се у поштеном пословању може сматрати као дозвољена зарада.“54
Јавна стигматизација многима није била довољна. Писало се о благој казненој политици судова који су изрицали „готово једино само мале
новчане казне“, а тражило се да се чешће изричу и друге, законом предвиђене, казне попут конфискације, губитка грађанске части, принудног рада и
„забране даљег вођења радње“. Појединци су предлагали да се репресивне
одредбе допуне мером брисања са бирачких спискова. Са жаљењем се констатовало да то није било могуће, јер судови нису лишавали „гуликоже“
њихове грађанске части. Прозивале су се читаве професије: „...код ћевабџија увек има меса и кад га није било на касапницама“. Пекарима се пребацивало да имају бело брашно за „луксузна пецива и бурек“ у несташици хлеба
за сиромашне. За трговце „колонијалном робом“ говорило се да су продавали „неко офарбано ђубре место алеве паприке“. Хотелијери су били на уда51
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ру због превисоких цена вина и смештаја, исто као и трговци дрветом чије
су цене биле „двоструко веће“ од званично дозвољеног максимума.55 На
синдикалној конференцији у Крушевцу 20. септембра 1945. референт за
цене Народног одбора града тврдио је да није постојала „социална свест“
о потреби прогона шпекуланата ни међу „појединим руководиоцима власти“ од којих је тражио да „немају обзира ни према коме“. Синдикални
огранци у предузећима добили су задатак да пазарним данима пошаљу
на пијацу људе „ради ефикасније контроле“ цена, јер се и милицији
пребацивало да се „понекад устручавају да буду енергични“.56 У охрабривању потказивачких активности ишло се и до тврдњи да су грађани
„највећи“ кривци за „црноберзијанисање“, јер нису пријављивали преступнике. 57
Народни одбор Крушевачког среза огласио је за „ратне профитере“
ћурчију Драгољуба Микића, кожара Богољуба Димитријевића, млинара
Владу Петровића, трговце Јовановића, Михајловића, Миленка Соколовића,
Маријана Васића, Миљојка Милетића, Животија Матића, браћу Нешовић,
Велибора Томића и Радослава Сојкића. Нешто касније, придружили су им
се на списку кафеџије Радослав Јоцић и Драгољуб Јовановић, опанчари
Стојиљко Милосављевић и Стеван Милошевић, трговци Стојан Агатоновић
и Божидар Јевтић. Куповина кућа и плацева за време окупације била је заједничка свим прозваним особама. Појединачна „ратна добит“ кретала се до
суме 1.800.000 динара, а најмања је износила 40.000 динара. Сви они жалили су се да су „оштећени“ одлукама државе да ограничи цене њихових производа које су држали на лагеру. Одбрана прокажених од опорезивања добити темељила се на разлици „милионске вредности“ производа уништених
од 6. априла 1941. и тврђењу да су крај рата дочекали без „динара готовине“, али Комисија за утврђивање ратне добити није узимала у обзир њихова
сведочења.58
Непријатељ се свуда тражио. Државно преузимање рудника угља у
Алексинцу слављено је као начин обрачуна са „саботажом“ због које је
Крушевац у зиму 1944/45 године био већи део дана без електричне енергије. Уместо непрекидног снабдевања, фабрике плавог камена и вагона могле
су рачунати на само 6 часова дневно због мале количине угља. Са тријумфализмом се тврдило „да се случаји саботаже почињене у току ове зиме од
стране бивше управе алексиначког рудника не могу више поновити – јер су
55
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сви ти чланови, због сарадње са окупатором похапшени.“59 Суд националне
части за Крушевац тих дана је најављивао почетак деловања, наглашавајући
да ће се бавити, између осталог, привредном сарадњом „са окупатором
или домаћим издајицама“.60 Заоштравање односа према индустрији у приватним рукама могло се осетити у крутим и опорим опаскама о привредном животу окупираног града: „„Мерима“, фабрика сапуна, радила је за
Немце и црноберзијанисала. Фабрика вагона правила бомбе и оправљала
тенкове. Платнара и млин су и даље радили, наравно за непријатеља и његове слуге.“61
Несташица робе свих врста била је природна последица ратног колосека разорене привреде. Реквизиције и приоритет војске у снабдевању довеле су до застоја у привредном животу града. Партијске власти су се
оправдавале тумачењем да је увођење новог валутног система у виду динара ДФ Југославију довело до опструкције привредног развоја, а то ометање
видело се у несташици хлеба која је „на волшебан начин“ погодила Крушевац. Наводно, чак је и обичан сељак, „обманут од стране реакционара“, избегавао да доноси робу у град. Окружни и Градски народни одбор притиснули су мале привреднике: пекаре, опанчаре и месаре да обезбеде артикле
за широке слојеве становништва. Оркестрирани напади погађали су пекаре
који су се, по нарученом мишљењу новинара, „смишљено“ бранили да не
могу набавити потребно брашно. У духу колективне еснафске кривице,
опанчарима у граду пребацивало се што су њихове колеге Аврам Петровић
и Стојиљко Милосављевић продавали опанке ниског квалитета по претерано високим ценама. Посебан, на брзу руку састављен, струковни комитет
казнио их је са 1.500 динара на самој конференцији са народним одборима
града и округа, што довољно говори о страху људи од етикетирања и кажњавања. Месари у граду оптужени су за „неактивност“ и „неспремност“
да се „жртвују“ за оживљавање привредног живота. Просечан грађанин
Крушевца, суочен са празним радњама, само је са анимозитетом могао реаговати на медијску слику богатог шпекуланта коју му је новинар нудио.
Месари су тражили да цена килограма буде 35 динара, за 11 динара виша од
оне коју су прописали народни одбори, али је њихов предлог одбачен уз
претњу „...да морају у најкраћем року да отпочну са снабдевањем града, у
противном према њима ће се поступити као према народним непријатељима, без милости и за пример свима осталима.“62
59

Непотписано, Крушевац је због саботаже био целе зиме без електричне енергије,
Победа, год. I, бр. 28, 26. мај 1945, 3.
60
Из суда националне части, Суд националне части, Победа, год. I, бр. 28, 26. мај
1945, 4.
61
С. Г., О људима који су проиграли своју националну част, Победа, год. I, бр. 29,
16. јуни 1945, 1.
62
Непотписано, Конференције окружног НО-а са пекарима, опанчарима и месарима, Победа, год. I, бр. 27, 19. мај 1945, 3.

Контрола комуниста над привредом и индустријом Крушевца и околине...

141

Партија и медији под њеном контролом спремали су јавно мњење за
обрачун са приватним власницима фабрика које су требале да постану „друштвена својина“. Предратни акционари Фабрике вагона били су Влада Савчић и Никола Станковић, директор банке Драгомир Леко, политичар Димитрије Мирковић и инжењер Александар Ацовић. За Савчића и Станковића
тврдило се да су „побегли с Недићем“ и да, после ослобођења, други акционари нису хтели да уложе средства у обнову фабрике. Неопходан капитал
обезбеђен је задуживањем радника код Народног одбора Крушевца. Наводни сукоб управе са Министарством саобраћаја ДФЈ око режијских трошкова
фабрике, због којег је наплаћено само 50% од државних наруџбина, показује да су власти (кроз рад министарстава) тежиле стварању неповољне климе
за развој и раст приватног сектора. Напад на Владу Савчића, коме се пребацивало да је „пашеног злогласног Драгог Јовановића“, као да су родбински
односи са противницима НОБ-а велики грех, кулминирао је оптужбом на
рачун његовог зета Александра Ацовића и преосталих акционара у Србији
да су пристали на сервисирање немачких тенкова и артиљеријских оруђа
током окупације. Пребацивала им се и серијска производња ручних бомби у
фабрици за потребе Равногорског покрета.63 У историографији привредног
живота Србије под условима окупације постоје подаци да је Фабрика вагона
спадала у „најважније“ ремонтне радионице и да је имала 220 запослених,
али су се као производни програм наводили отворени и затворени теретни
вагони.64 Поправка оружја и производња бомби нису поменути. Позив на
линч завршавао се закључком новинара да се „нико“ после ослобођења није
„заинтересовао“ за акционаре фабрике. Управа и акционари, како се пилао,
„...заједнички намерно ометају правилан развој овог важног предузећа за
обнову ове наше опустошене земље“. У кампању против Владе Савчића
ушао је и председник месног синдикалног већа Ђорђе Матић, који је на
привредним скуповима наглашавао да је Савчић: „...први дао више милиона
динара у Недићев фонд за борбу против народа“.65
После Фабрике вагона, медијски напади усмерени су на фабрику
„Жупа“. Управа и акционари су засути озбиљним јавним оптужбама. Говорило се: „Остали су истакнути народни непријатељи, који хоће по сваку цену да омету наш народ у изградњи и обнови порушене и опљачкане домовине.“ Саопштавао се податак да је под окупацијом у „Жупи“ произведено
3.717.539 килограма плавог камена, а да су управа и акционари фабрике задржавали за себе 400 грама производа на свака 3,4 килограма. У Србији под
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управом генерала Недића предавало се бакарно посуђе да би се произвео
плави камен за заштиту винограда. Тврдило се да су несташицу плавог камена под окупацијом и његову скупоћу вештачки изазвали акционари фабрике дајући „по неколико хиљада килограма“ људима које су нове власти
називале шпекулантима. По проценама штампе, недостајало је око 900.000
килограма камена произведеног током рата. Индивидуализација кривице
акционара била је моћно оружје у одузимању имовине. Инжењеру Чеди Јенићу замерало се што га је крајскомандант Шолдер поставио за комесара
фабрике, а инжењеру Цветковићу што је вршио притисак на раднике да повећају производњу. Угледни индустријалац Тома Дунда проглашен је за
„најодговорнијег“ и „највећег грабежљивца“ међу акционарима. Пребацивало му се што је примио у кућу крајскоманданта Крушевца на становање,
„чврста познанства и широке пријатељске везе“ са окупаторима. Дружење
са љотићевцима, одласци код Недића, како му се не би „замерио“, на „...саветовања и договоре, који су се једино могли водити у смислу што верније
службе окупатору“ и финансијска подршка од 400.000 динара четницима
војводе Кесеровића – биле су оптужбе које су могле да се заврше и смртном
казном. Добијао се утисак човека који је сарађивао са свим пораженим
странама, независно од њихових међусобних војних или идеолошких сукобљавања. Као додатни аргументи непријатељског рада свих акционара служили су подаци о смањивању производње плавог камена по ослобођењу са
15 тона дневно на мање од 10 тона. Фатално тровање једног запосленог
сумпором због неисправне гас маске такође је приказано као кривица управе, због које су радници „...радили и живели под тежим условима него за
време окупације.“ Браниоцима угледа Томе Дунде и онима који су тврдили
да о колаборацији оптужених са окупатором не може бити ни говора, супротстављало се тврдњама да су „материјална и морална подршка“ митинзима у време недићевске власти и њихова сарадња са Михајлом Олћаном,
Недићевим изванредним комесаром за Крушевачки округ, уз јавне иступе против партизана, сасвим довољни разлози за суђење акционарима
„Жупе“.66
Војни суд у Крушевцу на једнодневном јавном претресу осудио је
Тому Дунду на две године затвора са принудним радом. Са две године
принудног рада на слободи кажњени су Живојин Цветковић, Ђорђе Вуковић и Чедомир Јенић. Сви оптужени изгубили су политичка права на пет
година по издржаној казни, а конфискована им је целокупна имовина.
Флоскуле о „експлоатацији радника“ због „минималних надница“ и недовољне безбедности запослених биле су међу разлозима за пресуде. Осуђеници су, како се тврдило, „...учинили тешке злочине противу српског на66

Непотписано, Зашто нема плавог камена, Предузеће „Жупа“ саботира народну
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рода.“ После конфискације, готово као оправдање, износио се податак да
је „Жупа“ била једна од само две фабрике у земљи за стварање „плавог камена“. Бившим власницима и акционарима пребацивало се што је у време
успона црне берзе под окупацијом и првих месеци слободе драгоцени препарат за винограде коштао 1.200 динара за килограм, или се у натуралној
размени замењивао за 15 килограма пшенице. Социјална праведност нових
власти илустровала се државним ограничењем цене „плавог камена“ на само 25 динара по килограму. Интервентни увоз 40 тона азотне киселине из
Совјетског Савеза био је предуслов за две године неометане производње
сумпорне киселине која се користила у процесу стварања хемијског агенса.
Говорило се о „припремама за производњу“ у фабрици и „тешко оштећеним“ машинама, резервоарима и моторима. Била је покварена и машина за
прање и сушење „плавог камена“. Жалбе електричара на квалитет материјала за поправке у фабрици тумачиле су се као „колебљивост у раду“ иако је
квалитет резервних делова, произведених током окупације, вероватно био
дискутабилан.68 Остаје питање да ли је планирана производња, о којој се
писало у пролеће 1945. године, могла у тим условима да се обави за нешто
више од три месеца.
Како би се преузела државна контрола над фабрикама, посезало се и
за аргументацијом пушчаних цеви „радног народа“ који: „...уме да казни данашње непријатеље исто тако као што је кажњавао строгом али праведном
казном окупаторске и домаће гадове који су се са пушком у руци борили
против народне војске и народне државе...“.69 Управа фабрике „Мерима“
суочила се са таквим кажњавањем. Групу оптужених чланова управе и акционара чинили су индустријалци Љуба и Павле Михајловић, Аксентије
Мартић, Илија Ранкић, трговац Риста Пантић и шефови дирекције „Мериме“ Степан Ранкић, Милан Симић, Сретен Јоксимовић, Божидар Гајић и
Никола Петровић. Опаска новинара, да су и предратни шефови дирекције
били на оптуженичкој клупи, посредан је доказ да су револуционарне власти прогањање међуратне привредне елите схватиле као средство за стварање државног сектора привреде и да су користили војно судство као инструмент класно мотивисане репресије. Војни суд за подручје Крушевца осудио
је акционаре и управу за дело регистрације „Мериме“ као привредно важног ратног предузећа „код главног заповедника за привреду Рајха у Србији“. Основна оптужба била је да су повећањем производње за више стотина
хиљада килограма у односу на предратно време: „..помагали немачки ратни
потенцијал на штету НОБ-е и народа.“ Замерало им се што су узели 13 ми67
Непотписано, Акционари „Жупе“ осуђени су за издајнички рад, Победа, год. I, бр. 35,
28. јули 1945, 4.
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лиона динара кредита од „Банкферајна“ за докапитализацију „Мериме“ и
куповину опреме из фабрика „Равњак“, „Обилићево“ и из Војнотехничког
завода у Крагујевцу које су Немци демонтирали. Подизање силоса и магацина за унапређење рада током окупације у очима нових власти било је посебно кривично дело. Бесплатна подела преко 3.000 килограма сапунског
прашка и 580 килограма сапуна Равногорском покрету, коме су дали и
1.500.000 динара, уз продају производа немачким фирмама у наводној вредности од 48 милиона динара, заокруживали су општу слику привредног и
идеолошког непријатеља новог социјалног поретка. Медијска кампања моралне дисквалификације видела се из описа „...окривљених, који се бедно
држе и цинички тврде да нису криви, да су помагали народ...“. Поједине
тачке оптужнице водиле су према општој моралној осуди друштва, јер су се
заснивале на тврдњама о сексуалним насртајима акционара на раднице.
Посебан куриозитет било је оптуживање техничког директора Николе Петровића, између осталог, и „...за нарочито савестан рад и тачно извршење
свих задатака у производњи сапуна“. Шефови дирекције Гајић, Јоксимовић и Симић опужени су што су „за све време окупације“ примали 50.000
динара бонуса на плату од управе, а Стеван Ранкић добијао је проценат од
производа продатих на црној берзи са, наводно, милионским приходима.
Суђење се базирало на исказима сведока, радника и радница „Мериме“,
који су оптуживали Мартића за пријављивање неких радница Специјалној
полицији после чега су оне завршиле у логору на Бањици, а Николу Петровића су оптужили за претње полицијом и „груб однос“ према запосленима.70
Разлози за судски процес били су у стварности везани за послератни период, али је и њих Војни суд делимично унео у оптужницу. Према
тужиоцу, Аксентије Мартић је подносио лажне извештаје новим властима
сакривајући 16 тона разних производа, па чак и есенцију за колоњску воду. Епилог тродневног поступка биле су драконске пресуде. Аксентије
Мартић је осуђен на 15 година робије, трајан губитак части и тоталну конфискацију имовине. Четворица оптужених, Риста Пантић, Павле Михајловић, Илија Ранкић и Љубомир Михајловић, осим потпуне конфискације
и трајног губитка часних права, добили су казне од 8 година робије. Никола Петровић је прошао нешто боље у поређењу са њима, пошто је осуђен на 6 година тешког присилног рада, деценију губитка грађанске части и конфискацију имовине. Казне за Стевана Ранкића, шефа производње сапуна, од конфискације имовине стечене под окупацијом, две године
лаког присилног рада и две године губитка части, због трговања на црној
берзи и „грубог“ односа према радницима, типичан су пример класно
обојених обрачуна. О том моменту говори и флоскула из наслова чланка
70
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по којој су осуђени, по речима новинара, били „непријатељи радног народа“.71
Пристрасност пресуда може се видети и из судбине прокуристе
„Мериме“ Милана Симића, кажњеног са годину дана „лаког присилног рада“ и две године губитка части због тога што је „...помагао чланове управе у
спровођењу производних задатака за време окупације...“. Ово кривично дело могло се приписати свим радницима фабрике. У стварности, кажњен је
због потписивања и састављања наводно лажног извештаја Народном одбору Крушевца, а такође и због помагања неким Крушевљанима да запошљавањем у фабрици избегну војну обавезу. Извештај Милана Симића и књиговође Сретена Јоксимовића, о стању „Мериминих“ полуфабриката и готових
производа, Команда крушевачког подручја третирала је као фалсификат
због великих количина сакривених артикала. Сретен Јоксимовић прошао је
са 6 месеци лаког присилног рада и две године губитка части после издржане пресуде. Последњи оптужени, књиговођа Божидар Гајић, кажњен је са
три месеца присилног рада и две године губитка части. Узалуд се одбрана
управе и акционара базирала на, по речима извештача са суђења, тврђењу
да су више помагали народ него Немце и то су илустровали „потребним документима“. Њихови докази одбачени су због тога што се тврдило да хигијенска помоћ народу није била довољног производног квалитета. Сведочења радника, који су пред суд изашли са „сузним очима и са огорчењем“,
имала су психолошку и идеолошку предност. Околност да нико од адвоката
из Крушевца и околине није смео да брани Аксентија Мартића, па тако није
имао браниоца ни првог дана суђења, довољно говоре о нарученој сценографији популистичког судског спектакла и политичком духу времена.72
Прелазак „Мериме“ у руке државе значио је почетак међусобне борбе управних тела за наметање ауторитета. Нови управник Јован Петровић
није се придржавао упутстава Министарства индустрије да сарађује са синдикатом, већ је сам одлучио да отпусти 9 радника. Управа синдикалне подружнице у предузећу сматрала је да су отпуштени радник на машинама,
шеф стоваришта готових производа и магационер били на кључним местима за пословање фабрике. Управнику се замерало што је одлазећи на службени пут, без назначеног рока трајања одсуства, забранио службеницима
фабрике да исплаћују раднике и да врше поделу намирница запосленима.73
У међувремену, апаратчици партије кренули су и на мање индустријске погоне. Поступак против акционара млина „Расина“ покренут је на
иницијативу Народног одбора Крушевца. Јавном тужилаштву Крушевачког
71
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округа пријављени су акционари: браћа Зојић, Ђорђе Петровић и Тихомир
Дреновац, због лошег квалитета две тоне самлевеног брашна које се брзо
претварало у буђ. Извршена је анализа која је показала велику количину
влаге и песка у брашну. Претреси кућа акционара показали су да се у њима
чувало брашно „...најбољег квалитета, код неких право предратно“. Акционари су се бранили тврдњама да су га користили за колаче, а не за свакодневну исхрану.74 Међу осуђеним предузетницима било је и оних који су
током окупације наводно носили „кукасти крст“ на руци, што се третирало
као „политичка сарадња“ са непријатељем. Део оптужби на рачун грађевинског предузимача за „присилно одузимање“ цигли од народа осмишљен је
са циљем да му се конфискује целокупна имовина. Тако се једино може објаснити релативно ниска додатна казна од 5 година „принудног рада с лишењем слободе“ за дело које је, у условима реторзије по ослобођењу града,
могло да се казни погубљењем без пресуде суда.75
Интензиван рад, репресија, страх, ударништво, црна берза и немаштина упоредо су опстајали и допуњавали се у првој години слободе у унутрашњости Србије. Имућно грађанство и приватни предузетници морали су
да се прилагоде новим идеолошким вредностима, или да се суоче са револуционарном правдом, у условима који су обезбеђивали надмоћ ратних победника.
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РЕЗИМЕ
КОНТРОЛА КОМУНИСТА НАД ПРИВРЕДОМ И ИНДУСТРИЈОМ
КРУШЕВЦА И ОКОЛИНЕ 1945. ГОДИНЕ
ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИСТА „ПОБЕДА“
У обнови Југославије, разорене у рату, привреди и индустрији се
придавала велика пажња. Лист Победа је објављивао чланке из живота и
друштвених обавеза радника, упоредо са праћењем интензитета рада у фабрикама. Почеци мирнодопског синдикалног организовања, ратни колосек
привреде, потрага за сировинама и наметнуто политизовано ударништво
радника биле су теме контролисаног медијског простора. Сва профитабилна
занимања везана за трговину била су под притиском државне политике максимираних цена и јавних претњи непријатељском етикетом „шпекуланта“,
новчаним казнама, појачаних мерама принудног рада. Фабрике су конфисковане после медијских кампања против њихових власника и пресуда војних судова за привредну и политичку сарадњу са немачким окупационим
властима, или припадницима поражених идеологија у Другом светском рату.

SUMMARY
COMMUNIST’S CONTROL OVER BUSINESS AND INDUSTRY
AND THE ENVIRONMENT KRUŠEVAC 1945th FROM
THE PERSPECTIVE OF THE NEWSPAPER VICTORY
Much attention was given to economy and industry in the reconstruction
of the country. Newspaper Victory has published articles on life and social obligations of workers, along with monitoring the intensity of work in factories. The
beginnings of trade union organizations peacetime, war gauge of the economy,
the demand for raw materials and imposed politicized stakhanovism workers were the subjects of controlled coverage. All profitable occupations related to trade,
had been under pressure from the state policy of maximum prices and the threat
of hostile public label „speculator“, fines, increased measures of forced labor.
Confiscation of the factory was carried out after the media campaign against their
owners and judgments of military courts for economic and political cooperation
with the German occupation forces, and members of defeated the ideology of the
World War II.
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КРУШЕВАЧКИ СРЕЗ И ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА
ЈОСИПА БРОЗА ТИТА КРУШЕВЦУ 1961. ГОДИНЕ
АПСТРАКТ: Уз изношење података о основним одликама развоја Крушевачког
среза после Другог светског рата, у чланку је описана посета председника Јосипа Броза Тита
Крушевцу 1961. године, при чему је већа пажња посвећена говору који је одржао 5. јуна на
градском тргу и сусретима са политичким и привредним представницима крушевачког краја.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Крушевац, Крушевачки срез, Србија, Јосип Броз Тито

У деценијама после Другог светског рата Југославија је пролазила
кроз бурне друштвене промене. Гломазан и бирократизован државни апарат, све шире непривредне делатности, екстензивна привреда, посебно форсирана индустрија, усисали су милионе становника сеоских крајева. Југославија је постала простор великих унутрашњих кретања становника из села у градове. Док је 1931. године у градовима са преко 20.000 становника
живео тек сваки дванаести становник државе, четири деценије касније становник ових градова био је сваки четврти Југословен.1 У послератним деценијама непрекидно се повећавао стамбени фонд, мрежа просветних, здравствених, културних и спортских установа, смањиван је број неписмених (са
25,4% 1948. на 15,1% 1971. године), повећан је проценат становништва са
средњом школом, од 1948. до 1971. број Југословена са вишом и високом
школом повећао се са 81.000 на 481.000. Социјална давања су се ширила и
достизала ниво који држава више није могла да издржи. Бранко Петрановић
наводи да је број пензија 1970. године био десет пута већи него 1946. године. Увођењем здравственог осигурања за пољопривреднике скоро целокупно становништво је обухваћено овим видом социјалне сигурности.2 У односу на предратни период држава је производила више електричне енергије,
угља, челика итд. Стално су расла улагања у стамбену и комуналну изград1
Miloš Macura, Stanovništvo i radna snaga kao činioci ekonomskog razvoja Jugoslavije,
Beograd 1958, 55, 56, 61, 66. 85; Ekonomika Jugoslavije (autori P. Grahovac, B. Kubović, M. Mikić,
A. Runjić, J. Sirotković, V. Stipetić), Zagreb 1980, 226/227.
2
Архив Србије (АС), ЦК СКС 1966–1990, кутија 17, Извршни комитет ЦК СКС, 16.
август 1967; Ekonomika Jugoslavije, 212–215; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–
1988, III, Beograd 1988, 421/422.

Слободан Селинић

150

Жупски зборник, 5/2010

њу, здравство, школство, културу. Само у периоду 1957–1961. у Југославији
је изграђено око 255.000 станова.3
Председник Јосип Броз Тито је посетио Крушевац деценију и по после рата, у време када су у Југославији већ биле уочљиви резултати форсиране индустријализације земље. Међутим, већ у том периоду развој Југославије је почео да бива успорен, а на површину су излазили бројни проблеми. У привреди су лични дохоци расли изнад продуктивности, привредни
раст је опадао, незапослености је расла, настављено је одливање средстава
из привреде. Вишак рада је остајао у рукама државе (преко 70%), дугови су
почетком 1960-их прешли милијарду долара, залихе су достигле трећину
производње, а неискоришћеност капацитета је износила 40%. Инвестициона политика је често била непланска и стихијска, производња сваштарска;
југословенско друштво је трошило више него што је зарађивало, буџетска
потрошња је била већа од предвиђене и премашивала је материјалне могућности земље. Државни врх је био забринут и због континуираног раста цена. „Расипништво, небрига, промашене инвестиције били су део свакодневице“. Привредна реформа из 1961. није битније променила ову слику. Економски проблеми су се испреплитали са политичким нејединством врха државе и СКЈ, који није имао истоветне погледе на правце развоја земље.4
*
Шта можемо рећи о развоју крушевачког краја у деценију и по после рата? У какву средину је долазио Јосип Броз? У Срезу Крушевац, који је
обухватао површину од 2.955 км², живело је 271.000 становника. Са 92 становника по км² Крушевачки срез је био међу насељенијим крајевима Србије, али је крајем 1950-их годишњи прираст становништва већ показивао тенденцију опадања. Срез је имао десет општина, са 320 села. Око 70% становништва бавило се пољопривредом. Индустријски капацитети су датирали из
предратног периода. Тада су подигнути: радионица за оправку вагона из које је касније настала фабрика „14. октобар“, фабрика сапуна „Мерима“, фабрика плавог камена „Жупа“, неколико погона у оквиру војног завода
„Обилићево“, парни млин и монопол дувана. Пред Други светски рат у индустрији Крушевачког среза радило је 3.500 радника, од чега 80% у хемијској индустрији, иначе најразвијенијој грани. У војном заводу „Обилићево“
производило се 20 основних артикала, а у његовој централној лабораторији
било је запослено преко 60 инжењера хемичара.5
3

Архив Југославије (АЈ), фонд 837, Кабинет Председника Републике (КПР), II-1/72,
Посета Србији.
4
Љубодраг Димић, Историја српске државности, књ. III, Србија у Југославији,
(ур. Чедомир Попов), Нови Сад 2001, 369, 370
5
АЈ, 837, КПР, II-1/72, Посета Србији, Припремни материјал 25. април – 4. јун
1961, Информација о досадашњем и перспективном развоју среза Крушевац; Исто, Информација о срезу Крушевац.
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У првих деценију и по после рата у развој привреде Крушевачког
среза уложено је 20,2 милијарде динара. Подаци показују да је привредни
раст убрзан од друге половине педесетих; у периоду 1947–1956. на подручју среза годишње је инвестирано просечно 1,6 милијарди, а 1957–1960. године 3,4 милијарде динара. Национални доходак је повећан од 45.300 у
1956. на 72.000 у 1960. години. То је, ипак, било испод југословенског
(129.000) и српског просека (122.000). Мада је временом повећавана и запосленост, Крушевачки срез је на прелазу из педесетих у шездесете године
имао мању запосленост од просека у Југославији и Србији. Укупан број запослених у привреди и непривредним делатностима износио је 1960. године
21.000, тј. 7,6% становништва среза, док је југословенски просек био 12,7%,
а српски 11,4%. Током 1960. године у срезу Крушевац радила је 221 привредна организација од чега су 73 биле земљорадничке задруге, односно
чак трећина. Највећа улагања била су усмерена у индустрију (14 милијарди
динара). Деценију и по после рата крушевачку индустрију је чинило: 15
предузећа у осам грана, у којима је 1960. радило 9.500 радника и службеника. До 1956. у овом крају је подигнуто неколико фабрика: „Прва петолетка“
у Трстенику, Дрвни комбинат у Крушевцу, Циглана у Сталаћу, бетоњерка
„Мирко Томић“ у Сталаћу и импрегнација прагова и стубова у Ћићевцу. Од
1957. године већа пажња посвећена је реконструкцији индустријских капацитета. У раздобљу 1957–1961. завршена је прва фаза реконструкције фабрике „14. октобар“, реконструкција уљаре „Мериме“, млина „Бранко Перишић“, погона у предузећу „Милоје Закић“, погона за производњу флотационих средстава предузећа „Жупа“, а започета је реконструкција погона за производњу сапуна предузећа „Мерима“, бетоњерке „Мирко Томић“ и циглане у
Сталаћу. У дрвном комбинату изграђен је погон за производњу шпер плоча и
ламел-паркета.
Петнаест година после рата индустрија Крушевца и околине освојила је производњу већег броја нових производа: трактори гусеничари, санитарне арматуре и каде, мешано ђубриво, етерична уља, шпер плоче и ламелпаркети, производи од пренапрегнутог бетона. Ипак, од десет општина Крушевачког среза, индустријска предузећа имале су само три општине. Остале
су била пољопривредна подручја са ниским дохотком становништва. Три
овакве општине (Александровац, Брус и Велики Купци) биле су обухваћене
републичким законом о неразвијеним подручјима. У њима је живело преко
70.000 становника (у Александровцу 34.576, Брусу 25.506, Великим Купцима 10.664), што значи да је више од четвртине становништва среза живело у
неразвијеним општинама. У њима је доходак по становнику износио 25.000
динара (Александровац и Брус) – 33.000 (Велики Купци), односно 2,5–3 пута мање од просека целог среза или 4–5 пута мање од дохотка у држави.6
6

АЈ, 837, КПР, II-1/72, Посета Србији, Припремни материјал 25. април – 4. јун
1961, Информација о досадашњем и перспективном развоју среза Крушевац.
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Обрадиве површине Крушевачког среза износиле су 154.000 хектара. Од ових површина 1961. године друштвени сектор пољопривреде располагао је са свега 2%. Низак удео друштвених газдинстава делом је надокнађиван кооперацијом са сељацима, па су земљорадничке задруге успоставиле сарадњу („кооперацију“) са око половином пољопривредних домаћинстава (12% ораничних површина). Уситњеност и распарчаност поседа била
је одлика и приватног и друштвеног сектора у пољопривреди. Земљиште у
друштвеном сектору било је распарчано у чак 1.977 парцела, што значи да
је у друштвеном сектору просечна парцела била величине 2,6 ха. Земљиште
приватног сектора било је подељено у готово милион парцела (956.000).
Једно газдинство имало је просечно 3,7 ха у чак 23 парцеле, што значи да је
просечна величина парцеле крушевачких сељака била свега 16 ари. Две трећине обрадивих површина припадало је ратарској производњи, док су кукуруз и пшеница били сејани на 80% ораничних површина. Под воћњацима је
било око 19.000 ха са укупно 4,2 милиона стабала, углавном јабуке
(386.000) и шљиве пожегаче (1,7 милиона). Посебну пољопривредну грану
чинило је виноградарство. На око 13.800 хектара винограда било је засејано
92 милиона чокота. Годишње је у просеку добијано 4.100 вагона грожђа, од
чега је око половине прерађивано у вино. У изворима је забележена добра
берба грожђа 1958. и 1959, али и слабија 1960. године када су услед мале
количине вина повећане цене тако да је држава интервенисала увозом вина
како би их смањила.
Повећана улагања у пољопривреду од средине 1950-их, што је била
одлика аграрне политике у целој земљи, довела су до веће примене вештачких ђубрива и агротехничких мера и у Крушевачком срезу. У другој половини педесетих укупна потрошња ђубрива у срезу повећана је око десет пута (са 47 на 500 вагона, тј. са 4,6 на 47 кг по хектару ораница). То је довело
до пораста приноса пољопривредних култура; приноси пшенице и кукуруза
удвостручени су у другој половини педесетих година. Принос пшенице је
повећан са 6,7 на 14,6 мц по хектару, а кукуруза са 8,5 на 17 мц. Мада за
улагања у пољопривреду и даље није било довољно средстава, у другој половини педесетих постигнути су резултати достојни пажње. Изграђени су:
три подрума капацитета 1.250 вагона, систем наводњавања на површини од
2.400 ха, радионице сточне хране, селекциона живинарска фарма, 18 сушница за шљиве, товилишта и прасилишта са 25.000 товљеника, набављено
је 100 машина, подигнути су плантажни воћњаци на 245 ха, извршена мелиорација пашњака, набављана приплодна стока и друго.7
Почетком 1960-их трговину среза Крушевац чинила су 24 предузећа. У то време у срезу је радило 360 трговинских и 35 индустријских про7
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давница. У трговини је било запослено 1.428, а у занатству 1.177 људи.
Привредни развој среза пратила су улагања у повећање животног стандарда. У периоду 1957–1961. у срезу је изграђено укупно 2.880 станова са
133.586 м² површине, тј. просечан стан је имао 46,3 м². У здравству је подигнуто 18 нових објеката (13 здравствених станица, дечје одељење болнице, антитуберкулозни диспанзер, хигијенски завод итд.), а број болесничких
постеља је повећан са 948 на 1.215. Основни проблем школства било је питање простора и обухватања све деце обавезним осмогодишњим образовањем. Мада подаци говоре да је од 1957. до 1961. отворено 36 нових школа,
чак и почетком шездесетих око 17% деце није похађало више разреде
основне школе. Почетком седме деценије у Крушевачком срезу је било
електрификовано 137 села, односно 43% свих села овог краја.8
*
Тито је посетио Крушевац 5. и 6. јуна 1961, после обиласка Крагујевца. Из „плавог воза“ је изашао 5. јуна поподне, а дочекали су га Трифун
Николић, председник Народног одбора среза, Данило Милошевић, секретар
Среског комитета СК, Боса Цветић, члан Извршног већа Србије, Душан Лукић, савезни народни посланик, Милан Гајић, председник Народног одбора
општине и други. У Титовој пратњи били су Јован Веселинов, Мијалко Тодоровић, Душан Петровић, Михаило Швабић, Добрица Ћосић и други руководиоци.9 Званични извештаји кажу да су „све улице града биле засуте пролећним цвећем“, а „ваздухом су се проламали одушевљени повици и френетични аплаузи драгом госту“. Тито је колима дошао до Трга косовских јунака, а потом пешице продужио до Трга младости где је одржао говор у присуству, како је званично објављено, чак 100.000 људи. Пошто је обишао почасну чету, маршал се попео на свечано украшену трибину: „Слика која се
тог тренутка пружала пред њим била је величанствена. Новоизграђени Трг
младости, који се, у ствари тек довршава, складних и модерних архитектонских линија, био је украшен многобројним заставама. Непрегледна маса народа непрекидно је клицала: ’Херој Тито’, ’Ми смо Титови, Тито је наш’“.
Пошто га је поздравио Данило Милошевић, председник Тито је окупљеним
Крушевљанима одржао говор.10
Уз захвалност за „величанствени дочек“, Броз се извинио што Крушевац није раније посетио: „Ја сам послије рата посјетио многе крајеве наше земље, али је, на жалост, широм наше земље било много бојишта нашег
ослободилачког рата и свуда су остали тешки трагови крваве епопеје наших
народа, па један човјек тешко може свугдје да стигне. И немојте мислити да
8

АЈ, 837, КПР, II-1/72, Посета Србији, Припремни материјал 25. април – 4. јун
1961, Информација о досадашњем и перспективном развоју среза Крушевац; Исто, Информација о срезу Крушевац.
9
Политика, 6. јун 1961, 1, 2; Tito u Kruševcu, Beograd 1981, 10, 11.
10
Политика, 6. јун 1961, 1, 2; Tito u Kruševcu, 10, 11.
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сам овдје код вас дошао тако касно што нисам знао колике је жртве дао овај
крај и овај народ за ослободилачку борбу наших народа“. Овај уводни део у
коме је подсетио на ратна страдања и борбу за ослобођење земље био је, мање-више, опште место Титових обраћања грађанима Југославије. Остатак
његовог говора чинила су два дела: један посвећен стању у земљи, а други
спољној политици. За обе теме тренутак у коме је посетио Крушевац био је
актуелан: у спољној политици је 1961. годину обележила Конференција несврстаних земаља у Београду, а у унутрашњој политици све јача економска
криза и политичко нејединство партијског и државног врха. О томе је Тито
више говорио крајем те године у Скопљу и у првој половини следеће године (на проширеној седници ИК ЦК СКЈ марта 1962, у Сплиту маја 1962),
али је економској политици посветио пажњу и у Крушевцу.
Говорећи о југословенском послератном развоју, Тито је подсетио
на још једну „не мање тешку битку“ извојевану после рата – „битка за социјализам, за изградњу наше земље, за извлачење наше земље из заосталости
у којој се налазила до рата и за уклањање рушевина које нам је окупатор
проузроковао“. На ратне жртве је подсетио и ради опомене да се и 15 година после рата „на неким странама, код неких људи, али не и код народа у
појединим земљама“ оспорава југословенски допринос борби против фашизма. Надовезујући се на ратне заслуге, искористио је прилику да пошаље
поруку да је Југославија, иако је поднела велике жртве, спремна да сарађује
са „сваким народом, са сваком земљом која то хоће – на равноправној основи“ и да у миру изграђује своју земљу. Тито је говорио о значајним резултатима у унутрашњем развоју земље износећи мишљење да се пошло „ни од
чега“ и да је Југославија од „заостале аграрне и индустријски неразвијене
земље“ постала „индустријски развијена... која се свакога дана све више
приближава нивоу индустријски развијених земаља Европе“. Тврдио је да је
те успехе Југославија постигла сама, јер је из иностранства на име репарација добила само мали део онога што је било уништено, при том одбацујући
оптужбе да је примала помоћ од Америке и других земаља.11 Петнаест година после рата Југославију је видео као земљу која је „измијенила свој лик“ и
11
Чињенице, међутим, говоре другачије. После сукоба са ИБ-ом 1948. и економске
блокаде са Истока и у време глади изазване сушом почетком педесетих, Југославија је преживљавала уз помоћ Запада. Услед суше 1950. године исхрана становника Југославије директно је зависила од помоћи у храни која је стигла од САД, Британије, Француске, Норвешке и Белгије. Југославија је тада у две транше добила помоћ у укупној вредности од 69,4
милиона долара. У земљу су стигли пшенично и кукурузно брашно, кукуруз, јечам, пасуљ,
масноће, шећер, јаја у праху, конзервирано месо, грашак, млеко у праху. Југославија је добила укупно 521.346 тона робе. – Момчило Павловић, Српско село 1945–1952. Откуп, Београд,
1997, 179, 191; Вера Гудац Додић, Аграрна политика ФНРЈ и сељаштво у Србији 1949–1953,
Београд, 1999, 252. О сарадњи са Западом на крају пете и почетком шесте деценије XX века
и помоћи Запада Југославији видети и: Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–1955, Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd 2000; Isti, Ekonomska i vojna pomoć Zapada Jugoslaviji
u vreme sukoba sa Kominformom, Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana 2004, 271–294.
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која се налази на „високом ступњу развоја у сваком погледу“. У земљи је
завладао „социјалистички дух“ и у њој нема дилема у погледу правца даљег
развоја. Југословенски вођа је одбацио могућност „многопартијског“ система, јер би то значило „стално натезање“ око тога чији ће програм бити прихваћен. Овом „многопартијском“ моделу супротставио је јединство и монолитност земље, тражећи да оно буде јаче него икад.
Тито се, осим привредним развојем, хвалио и југословенским јединством, „правилном“ националном политиком која је створила „снажну монолитну државу“. И овог пута, као и у многим другим приликама, апеловао
је на чување „братства и јединства“ „као зјенице ока“. На крају говора, Тито
се осврнуо на препреке југословенском развоју изражене почетком тих година. Упозорио је на економске проблеме и тражио јединство државе и да
се „како то народ каже, протегнемо онолико колико нам је губер дугачак,
јер не можемо да идемо брже напријед него што дозвољавају средства која
имамо“. Стандард и привредну ситуацију директно је повезао са политичким стањем у земљи, страхујући од тога да би економски проблеми могли
да проузрокују и политичке. Осудио је занемаривање интереса целе заједнице зарад локалних интереса, јер би економске разлике у земљи могле да
изазову и политички „несклад у „нашим народним масама“. По његовим речима: „Било би погрешно кад би људи у једном нашем крају завидјели људима у другом крају наше земље због тога што су они у овом тренутку више
развијени, па због тога поставили и сами себи неке мегаломанске програме
или инвестиције које би ишле на рачун стандарда људи... Не би се зато
смјело дозволити да постоји завист између појединих наших крајева, или
између појединих република“.12
Прелазећи на међународна питања, Тито је напретку Југославије дао
и спољнополитички значај, убеђен да су успеси земље доприносили и њеном међународном престижу и угледу. У делу говора посвећеном спољној
политици југословенски вођа је говорио о земљама Африке и Азије, уверавао да је њихов развој сличан југословенским приликама, дао своју оцену
ситуације у свету и најавио конференцију несврстаних земаља. Значајну пажњу посветио је одбијању Југославије да се сврста у хладноратовске блокове. Африку и Азију је описао као „велике континенте“, у којима живе милијарде људи који „мисле друкчије него они који сматрају да међународне
проблеме треба рјешавати са позиција силе“. Сличан југословенском, био је
развој земаља Африке и Азије, које су после „вјековних крвавих и тешких
искушења пошле новим путем сопственог управљања својим земљама“ тражећи пример који би следили, а Тито је био убеђен да је за њих југословенски пример „некако најпривлачнији“. Узроке мирољубиве политике народа
12

АЈ, 837, КПР, II-1/72, Посета Србији. Говор председника Тита на збору у Крушевцу, 5. јун 1961; Јосип Броз Тито, Говори и чланци, књига XVI, Загреб, 1962, 398–403,
410–414; Политика, 6. јун 1961, 2, 3.
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Африке и Азије који су се постепено ослобађали колонијалног јарма видео
је и у томе што нису имали индустрију, технику, кадрове, образовне установе, па би нови светски рат спречио даље ослобађање поробљених земаља,
али и угрозио развој и независност ослобођених. Југославија је, како је истакао, помогла овим земљама шаљући техничку помоћ, стручњаке, примајући ђаке и одобравајући кредите. Тим земљама је, по Титовом мишљењу,
била потребна помоћ без политичких условљавања или других концесија.
Ситуацију у свету Тито је окарактерисао као „мутну и неизвјесну“.
На ту ситуацију Југославија је одговорила повезивањем са новоослобођеним земљама Азије и Африке да би онима који „су игнорисали мишљења
представника малих народа“ показала „да они не могу без нас, нити ћемо
ми дозволити да се без нас кроји судбина велике већине човјечанства од
стране неколицине људи“. Оповргао је мишљење да Југославија и ванблоковске земље настоје да створе трећи блок, уверавајући да је њихов циљ да
помогну великим силама у решавању проблема. Обећао је подршку свакој
држави која буде желела да ради на разоружању, ликвидирању колонијализма, неравноправности и неразвијености у свету. Одржавање конференције
неангажованих земаља у Београду правдао је тежњом да се спречи да Уједињене нације, попут Лиге народа, „буду инструмент ове или оне политике,
односно да буду инструмент политике одређене силе или групе сила“, тј. да
представници малих народа не буду „гласачка машина“ која би притисцима
била придобијена за остварење „егоистичких циљева једне или више великих сила“. У Крушевцу је наговестио и теме Београдске конференције: разоружање, колонијализам, који је означио за „основни и најтежи узрок сталних жаришта и које ставља свијет пред велику опасност од новог свјетског
рата“. У неколико наврата је одбацио помисли да ће на конференцији несврстаних бити нападана „ова или она земља“.13
После говора на градском тргу, Тито се упутио ка згради Народног
одбора општине где су га на улазу, „у љупким униформама, у ставу мирно“,
дочекали пионири обучени као морнари „Галеба“. Трифун Николић је информисао председника о развоју привреде Крушевачког среза, а Тито се интересовао за просечне плате радника и службеника, структуру пољопривредне производње, кооперацију, стање у виноградарству итд.14
Први дан посете Тито је окончао свечаном вечером у хотелу „Европа“ у Крушевцу. Поред југословенског вође, на вечери су били председник
Народне скупштине НР Србије Јован Веселинов, потпредседник СИВ-а Мијалко Тодоровић, председник ССРН Србије Душан Петровић, потпредседник Извршног већа Србије Михаило Швабић, као и представници друштвених и политичких организација среза Крушевац. Тита је поздравио председ13

АЈ, 837, КПР, II-1/72, Посета Србији. Говор председника Тита на збору у Крушевцу, 5. јун 1961; Ј. Б. Тито, Говори и чланци, књ. XVI, 403–410; Политика, 6. јун 1961, 3–4.
14
Политика, 6. јун 1961, 4.
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ник Народног одбора среза Трифун Николић, који је најпре истакао историјски значај Крушевца: „Неколико столећа историје Србије својом трагиком, својим песмама и памћењем, везује се за град Крушевац. Крушевац
има ту несрећну славу да симболише пораз и крај једне епохе у развитку нашег народа“. Потом је потенцирао и „другу славну историју“ Крушевца –
партизанску и револуционарну чији је носилац Тито, „вођа Народне револуције, први комуниста наше Партије, највећи државник југословенских народа“. У даљем опису револуционарне прошлости града Николић је рекао:
„Крушевац се револуционарном борбом сврстао у градове борце за слободу, у градове партизане, у градове градитеље социјализма“; Крушевац је назвао „титовским градом“, градом који је „Ваш (Титов – прим. С. С.) целом
својом савременом историјом, својим духом, својим идеалима и стремљењима“. У име расинских партизана исказао је своје задовољство због Титовог присуства; они су његов долазак чекали „годинама“ како би му рекли да
су се „на Јастрепцу и у долинама обе Мораве, у Крушевцу и у свим селима
и варошицама нашег завичаја од 22. јула 1941. године борили без предаха и
клонућа, све до ослобођења целе наше домовине и победе Социјалистичке
републике“. У име „градитеља социјализма“ крушевачког краја пренео је
Титу како они „оживотворују програм СКЈ“ и како и колико остварују његове „социјалистичке концепције“. Надахнути говор завршио је речима:
„Желели смо Вашу реч поуке и подстрека, јер нас очекују многи и тешки
задаци за остварење циља који смо себи, под Вашим вођством поставили.
Желели смо да се обрадујете међу нама, желели смо да Вас обрадујемо нашом љубављу и оданошћу. Ви сте својим доласком и речима које смо чули
од Вас, испунили наша срца радошћу и снагом, па Вам зато много, много
хвала. Ви сте и вечерас међу својим партизанима, својим комунистима, својим трудбеницима, па Вас молим да примите наше скромно гостопримство
и да нам опет дођете кад можете. Желим Вам друже Председниче здравље,
дуг живот и нове победе у борби за Социјализам и мир у свету“.15
Тито је у одговору истакао да је и у Крушевцу видео „исти онај социјалистички дух који провејава у сваком другом дијелу Југославије“. Био
је изненађен напретком Крушевца: „Морам да кажем да сам мислио да је
ваш град мало већа паланка, а нашао сам овдје силуете модерног града. Веома се радујем што сам овдје срео људе који и по спољњем изгледу и по
својим расположењима друкчије изгледају. Значи, перспектива је и овдје
продрла и у дубину срца наших људи, који успјешно граде свој љепши живот и будућност“. Позив да поново посети Крушевац схватио је као „почаст“ и изразио је наду да време које ће протећи до следеће посете неће бити тако дуго као од рата до прве посете 1961. године. Поново је истакао ме15

АЈ, 837, КПР, II-1/72, Посета Србији, Забелешка о свечаној вечери у хотелу
„Европа“ у Крушевцу, здравица председника среског НО Трифуна Николића и одговор председника Тита на здравицу, 5. јун 1961; Политика, 6. јун. 1961, 4.
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ђународни значај Југославије која је постала „један мали дио човјечанства
који је дубоко везан са интересима читавог свијета“, уверен да је топао дочек у Крушевцу значио да грађани овог краја одобравају југословенску
спољну политику и њену тежњу да не решава само своје проблеме већ да
има улогу и на међународном пољу.16
Шести јун, други дан боравка Тита у Крушевцу, започео је сусретом
са борцима Расинског партизанског одреда. Око четрдесетак преживелих
бораца одреда „постројило“ се у 8 сати ујутру „на пропланку испред хотела
Јастребац на шумовитим падинама истоимене планине“. Из хотела у коме је
преноћио пред њих је изашао „свеж и одморан“ председник државе. Сусрет
је почео „по војничком реду“, а завршио се „срдачним разговором“. Борце
су предводили командант одреда генерал-мајор Драгослав Петровић Горски
и политички комесар Десимир Јововић Чича. Тито је потом разгледао градилиште новог хотела „Шатор“, планинарски дом „Херој Пане Ђукић Лимар“ и вештачко језеро на Јастрепцу. Штампа је пренела да је Тито од Јастрепца до Крушевца, „веома расположен и насмејан“, отпоздрављао из
аутомобила раздраганој маси која га је поздрављала. У Ломници, Великом
Головоду и Мудраковцу на славолуцима је писало: „Добро нам дошао, друже Тито“, „Поздрав вољеном Титу“, „Срећан пут, Маршале“. Тито је затим
посетио средњовековни град и цркву Лазарицу где су га дочекали протојереј Михајло Тасић, старешина цркве и протојереј Раде Алексић, са групом
свештеника. У цркви се уписао у књигу посетилаца и дао прилог од 100.000
динара.17
Тито је обишао и фабрику „14. октобар“ у Крушевцу, где га је дочекало више хиљада радника те фабрике, „Мериме“ и фабрике „22. јул“. Добродошлицу му је пожелео председник радничког савета „14. октобра“ Раде
Ивановић. У хали машинске обраде радници су Тита дочекали скандирањем „Херој Тито“ и „Тито – Партија“. Председник је обишао и халу за монтирање трактора, халу браварске обраде делова и гигантску халу за производњу грађевинских машина. Са процесом производње у фабрици Тита је
упознао директор Мирослав Друловић.18 После разгледања фабрике Тито је
разговарао са руководиоцима предузећа у згради управе. Директор фабрике, инж. Мирослав Друловић, рекао је да фабрика планира проширење капацитета и изградњу ливнице челика, уз инвестицију од три милијарде динара. На Титово питање да ли још нека југословенска фабрика производи
тракторе гусеничаре, Друловић је одговорио да „Братство“ из Травника
производи ту врсту трактора али само од 60 кс, док је крушевачка фабрика
16

АЈ, 837, КПР, II-1/72, Посета Србији, Забелешка о свечаној вечери у хотелу
„Европа“ у Крушевцу, здравица председника среског НО Трифуна Николића и одговор председника Тита на здравицу, 5. јун 1961; Ј. Б. Тито, Говори и чланци, књ. XVI, 415–417.
17
Политика, 7. јун 1961, 1.
18
Политика, 6. јун 1961, 1.
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у свом производном асортиману имала и тракторе од 100 кс. Када је Тито
указао на све веће потребе за булдожерима и тракторима, посебно у контексту модернизације и изградње путева, уз оцену да фабрика „14. октобар“
има перспективу за проширење производње и за извоз, разговор је имао
следећи наставак:
„М. Друловић: Ми видимо нашу перспективу у развоју грађевинарства, али нисмо сигурни за њу у пољопривреди, јер у њој не знам да ли треба да верујемо плановима или тржишту.
Ј. Броз: Значи да не вјерујете у пољопривреду.
М. Друловић: Пољопривреду ми називамо лепотицом која нас је зачарала.
Ј. Броз: Не зависи то само од пољопривреде.
М. Друловић: Нама је мало подбацио пласман наших машина у пољопривреди. Али ми имамо реалне шансе да извозимо наше производе.
Ј. Броз: У Африци имате реалне могућности да их пласирате.
М. Друловић: Ми можемо да их извеземо у Бразил, Етиопију и Индију. Док нисмо почели својим снагама да обрађујемо инострано тржиште
ништа нисмо постигли.
Ј. Броз: Ја мислим да ваша фабрика има добру перспективу... Колико тешких трактора мислите да произведете?
М. Друловић: С овим инвестицијама од 3 милијарде динара бићемо
у могућности да производимо годишње 2.500 до 3.000 трактора.
Ј. Броз: Па то је доста... Колико коопераната имате?
М. Друловић: Нешто око 70.
Ј. Броз: Колико то износи по вредности?
М. Друловић: Око 35% вредности производње. Ми радимо основне
елементе машине и механизме, а све друго дајемо у кооперацију. Један од
рентабилнијих објеката била би за нас челичана, јер сировинску базу имамо
у предузећу.
Ј. Броз: Имате ли калионицу?
М. Друловић: Имамо, она је у новој згради, коју градимо. Међутим,
ми смо слаби у алатници и ремонту. Ове инвестиције треба да реше баш она
питања која у производњи представљају уско грло – алатницу, ремонт и
транспорт.
Ј. Броз: Како иде с унутрашњом организацијом и расподјелом рада?
М. Друловић: У технолошкој подели рада ми имамо 4 програма:
грађевинске машине, рударске конструкције, окове вагона и багере. Поред
тога ми имамо кадровски сектор, финансијски и набавку материјала и горива. Из шеме поделе рада може се видети да имамо модерну организацију
посла.“
На крају, Тито је још једном подсетио на значај тржишно оријентисане производње и позвао управу фабрике да искористи повољне политичке
прилике за извоз: „Мислим да би требало да будно пратите све што се дога-
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ђа вани, на другим континентима, да бисте могли да идете брже у свом развоју. Ми имало веома добре политичке услове и добре могућности за пласман наших производа. И ви о томе треба да водите рачуна, а не да само
други мисле о томе. Потребно је да унапред изучавате оно што ће сутра бити и да се, према томе, оријентишете у својој производњи, стварајући модерну фабрику са савременом опремом“.19
Посета „14. октобру“ означила је крај Титове дводневне посете Крушевцу. Плави воз је сутрадан, 7. јуна, у 11,05 часова, са својим домаћином
кренуо пут Ћуприје. Из Крушевца Тито је понео и многобројне дарове.20
*
Мада је посета Крушевцу 1961. била најзначајнији и најдужи сусрет
председника Тита са овим градом, он је за почасног грађанина града проглашен другом приликом, 16. марта 1966, када је у Крушевац кратко свратио на повратку из Крагујевца и Краљева. Тада му је у Скупштини града
уручена спомен-плакета града. У кратком говору Тито је истакао велики напредак овог краја од своје последње посете („радни људи, произвођачи из
овог краја направили су крупан корак напријед, како у индустрији, тако и у
пољопривреди“). Највише га је импресионирало то што се изглед људи на
селу не разликује од изгледа становника градова. „И не само по спољашњости него и по својој свијести. То је сељак који у разговору отресито гледа у
очи и који је задовољан својим садашњим положајем“, рекао је том приликом Тито.21

19

АЈ, 837, КПР, II-1/72, Посета Србији, Белешка о разговору председника Тита с
представницима предузећа „14. октобар“ у Крушевцу, 6. јун 1961.
20
У име грађана крушевачког краја поклоне је уручио Трифун Николић. Радници
„14. октобра“ даровали су председнику минијатурни трактор, багер и ваљак. Драгомир Лазић
му је предао комплете „Багдала“. Титу је предата и макета споменика Косовским јунацима
(рад академског вајара Димитрија Симића), копија фреске Ратник Никита из манастира Манасија, колекција производа „Мерима“ и „Жупског рубина“ итд. – Политика, 6. јун 1961, 1.
21
АЈ, 837, КПР, II-1/115, Посета председника Тита Краљеву, Врњачкој Бањи и Трстенику, 15–16. март 1966, Реч председника Тита у Скупштини општине Крушевац поводом
примања спомен-плакете града и проглашења за почасног грађанина, 16. март 1966.
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РЕЗИМЕ
КРУШЕВАЧКИ СРЕЗ И ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА
ЈОСИПА БРОЗА ТИТА КРУШЕВЦУ 1961. ГОДИНЕ
Јосип Броз Тито је посетио Крушевац 5. и 6. јуна 1961. године.
Осим неколико успутних свраћања, то је била једина права посета првог човека социјалистичке Југославије овом граду. Садржала је све елементе неизоставне у Титовим посетама градовима Југославије – свечани дочек праћен славолуцима, натписима, одушевљеним поздравима локалног становништва, говор, свечани ручак или вечера, обиласци истакнутих фабрика и
историјских и културних места, разговори са политичким руководством
краја, привредницима, борцима итд. Централни део посете био је говор на
Тргу младости, 5. јуна. Мада се похвално изразио о југословенском развоју
од рата до почетка 1960-их, Тито је упозорио на проблеме који су почетком
седме деценије већ били веома видљиви. Скренуо је пажњу на економске
проблеме и тражио јединство државе и, као што је уобичавао у то време,
директно је повезао стандард и привредну ситуацију са политичким стањем
у земљи, страхујући од тога да би економски проблеми могли да проузрокују и политичке. Други део Титовог говора био је посвећен најави Конференције несврстаних у Београду, при чему је искористио прилику да изнесе
основне правце спољне политике земље и објасни значај сарадње са земљама Африке и Азије. После говора уследио је разговор са представницима
локалне власти у згради Народног одбора општине и свечана вечера у крушевачком хотелу „Европа“. Други дан посете, 6. јун, Тито је започео сусретом са борцима Расинског партизанског одреда испред хотела на Јастрепцу.
Он је потом разгледао градилиште новог хотела „Шатор“, планинарски дом
„Херој Пане Ђукић Лимар“ и вештачко језеро на Јастрепцу, посетио средњовековни град и цркву Лазарицу и обишао фабрику „14. октобар“ у Крушевцу.
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SUMMARY
ENTIRE DISTRICT OF KRUŠEVAC AND VISIT PRESIDENT
JOSIP BROZ TITO TO KRUŠEVAC 1961st
Josip Broz visited Kruševac 5th and 6 June 1961 year. Apart from a few
casual drawing our in Kruševac, it was the only real visit to the first man this
town of socialist Yugoslavia. This means that in itself contain all the elements indispensable in all Tito’s visits to the cities of Yugoslavia – Eve party followed by
triumphal arches, inscriptions, enthusiastic greetings of the local population, speech, luncheon or dinner, tours of factories and prominent historical and cultural
sites, interviews with the political leadership end, businessmen, soldiers, etc. The
central part of the visit was the speech at the Square Youth 5th June. Although
commended the development of the Yugoslav War to the beginning of the sixties, Tito was then warned about the problems at the beginning of the seventh decade, but were highly visible: he used at the time, that directly connects the standard and the economic situation with the political situation in the country, fearing
that economic problems could cause political. The second part of Tito’s speech
was devoted to the announcement of the Conference of the Non-Aligned with the
opportunity to present the basic directions of foreign policy of the country and
explain the importance of cooperation with countries in Africa and Asia. After
the speech, was followed by a discussion with representatives of local authorities
in the National Board of Municipal and dinner at the hotel „Europe“ in Kruševac.
The second day of the visit, 6 June, Tito began meeting with veterans partisan of
Rasina detachments in front of the hotel on Jastrebac. Tito then toured the site of
the new hotel „Šator“ mountain lodge „Hero Pane Djukić Limar“ and an artificial
lake on Jastrebac, visited the medieval town and church Lazarica and toured the
factory „14 October“ in Kruševac.
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ПРЕХРАМБЕНО-ТЕХНОЛОШКА И ЛЕКОВИТА СВОЈСТВА
КОШТИЧАВИХ ВРСТА ВОЋА
АПСТРАКТ: У раду су сажето приказана најзначајнија прехрамбена и лековита
својства коштичавих врста воћака (шљива, бресква, кајсија, трешња, вишња).
КЉУЧНЕ РЕЧИ: врста, лековита својства, шљива, бресква, кајсија, трешња, вишња, лист, кора

Увод
Врло богат сортимент у оквиру групе коштичавих врста воћака указује на њихов изузетно велики привредни и еколошки значај. Плодови и неки други органи (лист, цвет, кора) шљиве, брескве, кајсије, трешње и вишње, врло су значајни за прехрамбену и фармацеутску индустрију, а имајући врло широку амплитуду сазревања (лето – јесен), од изванредног су значаја у свакодневној исхрани људи (Булатовић (1991); Јовановић (1987)).
Данас се квалитет живота огледа у количини и разноврсности коришћења биолошки вредније хране, где доминантно место свакако припада
воћу и производима од воћа. (Крстић-Павловић и сар. (1976, 1996)); Вулић
и сар. (1995).
Поред домаћих и иностраних сорти у екосистемима Србије налази
се велики број дивљих врсти (родоначелника) које су подједнако значајне за
наведене потребе. Грилић, (1990), Јовановић и сар. (1995).

Преглед најзначајнијих својстава коштичавог воћа
Шљива

Слика 1: Плодови шљиве
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Шљива припада економски најзначајнијим врстама воћака у Србији,
имајући у виду укупан број, односно број родних стабала, домаћих и интродукованих сорти (око 50.000.000 стабала, од чега је око 45.000.000 у роду).
Систематско место шљиве
Ред: Rosales Lindley 1833 (руже)
Фамилија: Rosaceae A. L. de Jussieu 1789 (руже)
Подфамилија: Maloideae (Prunoideae (Amygdalaceae, коштичаве
воћке)
Род: Prunus L. (шљива и сродници)
Врста: Prunus sp. 14 врста – 2 секције).
Прехрамбено-технолошка вредност шљива
Плодови шљиве углавном се користе за прераду (добијање ракије), а
у знатној мери и као стоно воће (свеже и сушено).
Висока хранљива и лековита својства плодова и неких других органа у шљиве условљена су садржајем: угљених хидрата, органских киселина,
минералних материја танина, беланчевина, масти, бојених и испарљивих
материја, витамина (провитамина) и др.
Шљива као лековита биљна сировина
– Због садржаја витамина у свежим плодовима шљиве, препоручује
се њихово конзумирање у свежем стању или припремљених као компот, а и
због лековитих својстава код чишћења пробавног тракта особа које имају
проблем затвора;
– препоручује се конзумирање шљиве на празан стомак и пре јела;
– плодови шљиве и прерађевине од њих представљају идеално средство за регулисање цревне циркулације и апетита;
– повољно утиче на одстрањивање штетних и отровних састојака из
крви;
– садржај јода и цинка у плодовима суве шљиве непосредно утиче
на правилно функционисање штитне и пљувачне жлезде;
– минералне материје у плодовима сувих шљива интензивирају размену материја у организму;
– због садржаја специфичних минералних материја и неких витамина (В), плодови суве шљиве позитивно утичу на одстрањивање токсичних
материја из организма, штитећи на тај начин јетру.
Имајући у виду значајну прехрамбено-технолошку и лековиту вредност шљиве, треба јој посветити још већу пажњу, ради максималног искоришћавања ове изузетне биљне врсте.
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Вишња

Слика 2: Плодови вишње

У воћарској производњи Републике Србије, вишњи припада значајно место, имајући у виду све већу потражњу за плодовима ове врсте воћака,
односно подизање нових засада вишње.
Систематско место вишње
Ред: Rosales
Фамилија: Rosaceae
Подфамилија: Prunoideae (коштичаве воћке)
Род: Prunus
Врста: Prunus avium L.
Прехрамбено-технолошка вредност вишње
Плодови вишње имају разноврсну намену, како као стоно воће, тако
и у различитим видовима индустријске прераде. У пуној технолошкој зрелости плодови су веома погодни за конзумирање у свежем стању, за справљање воћних салата, колача, дезерта итд.
У условима прехрамбене технологије, плодови вишње су изванредна сировина за добијање сокова, компота, мармелада, воћних концентрата,
пулпи, ракије, сирћета, вина, за замрзавање, справљање „слатког“ итд.
Вишња као лековита биљна сировина
Плодови вишње имају високу хранљиву, дијетотерапеутску и дијетопрофилатичку вредност, захваљујући биохемијском саставу, односно садржају: шећера (глукоза, фруктоза) киселина, танина, пектина, целулозе,
бојених материја, минералних материја, уља, ензима, витамина и другог.
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– Плодови делују на људски организам освежавајуће, диуретично,
умирујуће, детоксикантно, самоимунитетно, антиинфективно, лаксативно;
– дроге вишње делују на пречишћавање крви, обнову ткива, регулисање функције стомака, јетре и бубрега;
– петељке се користе као одличан диуретик за регулисање крвног
притиска (препоручује се „монодијете“ у трајању 2–3 дана);
– плодови вишње позитивно утичу на активност тироидне жлезде (и
осталих жлезда са унутрашњим лучењем);
– листови вишње могу послужити као чајна мешавина ради благог
адстрингентног деловања;
– петељке вишње користе се за справљање чајева који помажу избацивање камена из бубрега и мокраћне бешике, као и за заустављање пролива.

Бресква

Слика 3: Плодови брескве

Брескви припада веома значајно место у групи гајених коштичавих
врста воћака, са напоменом да јој је за редовну родност и висок квалитет
плодова неопходно обезбедити одговарајуће агроеколошке услове.
Систематско место брескве
Ред: Rosales Lindley 1833 (руже)
Фамилија: Rosaceae A. L. de Jussieu 1789 (руже)
Подфамилија: Prunoidea (Amygdalaceae, коштичаве воћке)
Род: Prunus L. (шљива и сродници)
Подрод: Amygdalus (L) Focke (Persica L – бадем, бресква)
Врста: Prunus persica L.
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Прехрамбено-технолошка вредност брескве
Због специфичног пријатног укуса и изванредног биохемијског састава, плодови брескве се могу користити као веома цењено стоно воће, односно за разне видове индустријске прераде (сокови, компоти, џемови, мармеладе, воћне салате, за сушење, справљање ракије „бресковаче“ итд.).
Бресква као лековита биљна сировина
Садржај угљених хидрата, органских киселина, целулозе, минералних материја, бојених материја, беланчевина, витамина и провитамина, масти, каротина итд.
– свежи плодови брескве доприносе чишћењу цревног тракта, те се
користе код болести црева, грознице и маларије;
– конзумирањем плодова брескве поспешује се излучивање жучи,
јачају се јетра и плућа, надражују и освежавају желудачни органи;
– бресква корисно утиче на лечење многих болести, нарочито је погодна за анемичне и гојазне особе;
– сок од брескве изврстан је лосион за кожу, а од изгњечених плодова могу се припремати маске за лице;
– цветови брескве користе се за справљање чаја и сирупа.
Може се закључити да је бресква значајна врста како за прехрамбено-технолошку индустрију и употребу у свежем стању, тако и за потребе
фармацеутске индустрије.

Кајсија

Слика 4: Плодови кајсије

Кајсија припада групи најатрактивнијег коштичавог воћа, за чије је
успевање неопходно бирати топлија станишта умерено континенталне зоне.
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У супротном не постижу се задовољавајући резултати у погледу квалитета
плодова и очекиване дуговечности.
Систематско место кајсије
Највећи број племенитих сорти кајсије настао је укрштањем у оквиру врсте Armeniaca vulgaris Lom., која је сврстана у четири велике екогеографске групе (Костина, 1969).
Ред: Rosales Lindley 1833 (руже)
Фамилија: Rosaceae A. L. de Jussieu 1789 (руже)
Подфамилија: Prunoidea (Amygdalaceae, коштичаве воћке)
Род: Armeniaca Juss. (кајсија)
Врста: Armeniaca sp.
Прехрамбено-технолошка вредност кајсије
Изванредне биофизичке и биохемијске карактеристике плодова кајсије омогућавају разноврсну примену како у свежем стању (стоно воће, воћне салате итд.) тако и за разне видове индустријске прераде (сокови, компоти, џемови, концентрати, желе, за ракију, сушење итд.). Имајући у виду веома малу производњу (1,2 кг по становнику) неопходно ју је даље ширити,
вршећи при томе избор одговарајућих сорти за агроеколошке услове Републике Србије.
Кајсија као лековита биљна сировина
Плодови кајсије, поред хранљивих и дијетопрофилатичких, поседују и изванредна заштитна (лековита) својства. Лековитим својствима плодова и других органа кајсије доприноси садржај угљених хидрата, беланчевина, масти, органских киселина (лимунска, јабучна, винска и др.), витамина
и провитамина, каротина, целулозе, минералних материја, пектина, ароматичних материја итд.
– Свежи плодови кајсије подстичу лучење жучи, крепе јетру, надражују и освежавају желудац и цревни тракт;
– корисно делују на анемичне особе при употреби у свежем стању;
– плодови кајсије се препоручују особама које контролишу своју тежину, односно за мршављење;
– плодови кајсије су нискокалорични и лако диуретични.
Имајући у виду дефицитарност плодова и прерађевина од ове воћне
врсте, као и њена изванредна лековита, дијететска и дијетопрофилатичка
својства, намеће се потреба за планским подизањем нових засада кајсије са
сортама прилагођеним одговарајућим агроеколошким условима.
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Трешња

Слика 5: Плодови трешње

Трешња и јагода су најраније стоно воће у нас. И поред веома повољних климатско-едафских услова за гајење трешње у Србији, годишња
производња и потрошња по становнику је релативно мала (2,5 кг).
Систематско место трешње
Ред: Rosales Lindley 1833 (ружа)
Фамилија: Rosaceae A. L. de Jussieu 1789 (ружа)
Подфамилија: Prunoidea (Amygdalaceae, коштичаве воћке)
Род: Prunus L.
Врста: Cerasus avium (Prunus avium – трешња).
Прехрамбено-технолошка вредност трешње
Плодови трешње су пре свега погодни за коришћење у свежем стању (стоно воће), а и као изванредна сировина у прехрамбеној индустрији
(сокови, компоти, џемови, мармеладе, слатко, ракија, воћне салате...), односно у индустрији кондиторских производа. Поједине сорте погодују различитим наменама као одлична сировина за добијање одређених производа.
Трешња као лековита биљна сировина
Изванредан хемијски састав плодова (и неких других органа), осим
високе хранљиве вредности, омогућава да се ова врста користи као сировина добрих лековитих својстава. Основу хранљивих и лековитих својстава
плодова трешње чине: угљени хидрати, органске киселине, витамини, каротини, антоцијани, инералне, пектинске и танинске материје, целулоза, беланчевине, масти итд.
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– чај од петељки трешања повољно делује на јетру, бубреге, стомак,
а и као средство за лакше мокрење;
– у мањим количинама препоручује се и дијабетичарима;
– препоручује се особама са слабијим желуцем (не надражују и не
надимају) као и за нормализовање столице;
– свежи плодови трешње делују диуретично, освежавајуће, детоксикантно, антиинфективно и лаксативно на организам;
– дроге трешње делују на пречишћавање крви и обнову ткива;
– чај од петељки трешања одличан је диуретик и регулатор крвног
притиска;
– плодови трешње повољно утичу на рад тироидне и других жлезди
са унутрашњим лучењем;
– дијетопрофилактичка и терапеутска вредност плодова ове врсте
испољава се и у позитивном деловању на вид;
– петељке трешње поседују благо адстригентно деловање па се препоручују као лековита танинска сировина за деловање чајним мешавинама.
Богат хемијски састав трешње омогућава употребу ове врсте у лековите сврхе.

Закључак
Наведена прехрамбено-технолошка и лековита својства важнијих
врста коштичавог воћа и поред наглашених специфичности врста (сорти)
упућују на следеће констатације:
– бројем стабала и количином плодова по јединици површине, представници коштичавог воћа заслужују посебну пажњу у односу на друге врсте воћака;
– наведене врсте (шљива, бресква, вишња, кајсија, трешња) врло
успешно се гаје у климатско-едафским условима Југославије, па их треба
узгајати на тренутном нивоу, а неке плански ширити;
– сумирана обележја коштичавих врста воћака директно указују како на значајна прехрамбено-технолошка, тако и на изванредна лековита
својства плодова и неких других органа.
Имајући у виду биолошке карактеристике појединих представника
коштичавог воћа, неопходно је и даље изучавати исте, како за потребе свакодневне исхране, тако и за потребе фармацеутске индустрије.
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РЕЗИМЕ
ПРЕХРАМБЕНО-ТЕХНОЛОШКА И ЛЕКОВИТА СВОЈСТВА
КОШТИЧАВИХ ВРСТА ВОЋАКА
У раду су сажето приказана најзначајнија прехрамбена и лековита
својства коштичавих врста воћака (шљива, бресква, кајсија, трешња, вишња).
Веома повољни климатско-едафски услови у Србији омогућавају гајење великог броја домаћих и интродукованих сорти, као и присуство одређеног броја дивљих (самониклих) врста за исхрану људи и потребе фармацеутске индустрије.
И поред одређених разлика морфолошког и биохемијског карактера,
све анализиране врсте коштичавог воћа имају својство биолошки вредније
хране.

SUMMARY
FOOD, TECHNOLOGICAL AND MEDICAL PROPERTIES
OF STONE FRUIT
In the paper are shotly presented the most important food and medical
properties of the stone fruit cultivars (plum, peach, apricat, cherry, sour cherry).
Suitoble climatic and edafic conditions in Serbia enable growing of larhe
number of domestic and imported sorts. Also, some number wild cultivars are
present.
Although some morphological and biochemical differencces are evidented, allanalysed sorts of stouned fruit possed the high-quality biological properties.
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ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ
У ЖУПСКОМ ВИНОГОРЈУ
АПСТРАКТ: Жупско виногорје има изузетно дугу традицију гајења винове лозе, а
виноградарство заузима веома значајно место у пољопривреди овог краја. Будући да подизање винограда представља скуп агротехничких мера, при њиховом извођењу треба обратити
посебну пажњу на разне факторе: повољни природни услови, оправданост и традиција гајења винове лозе итд. Винова лоза је дугогодишња култура и зато се при подизању винограда
мора водити рачуна о свим наведеним факторима, јер се свака грешка веома тешко отклања
и може изазвати пропадање винограда. Узимајући у обзир све чињенице, у раду су обухваћене све потребне мере при подизању винограда а то су: непосредна припрема земљишта за
садњу, начини гајења, ђубрење винограда, обрада земљишта, заштита и друго.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жупско виногорје, гајење винове лозе, технологија, подизање винограда,
припрема земљишта, ђубрење, резидба, обрада земљишта, заштита

Припрема земљишта за садњу
Крчење претходне културе: обавезна мера чији је циљ да уклони
остатке те културе, како би се отклонила опасност од појаве трулежница коренових жила. Као претходне културе обично се јављају: шикаре, старе
проређене шуме или дотрајали воћњаци и виногради. Нивелисање и планирање терена има за циљ да се добију што хомогеније парцеле у орографском погледу. Овом мером се отклањају мања узвишења и затрпавају мање
депресије. Ово се чини да би се омогућила успешна примена средстава механизације и свих агротехничких мера. Хемијска анализа земљишта је обавезна мера, јер су земљишта на којима се подижу виногради врло различитог хемијског састава. Хемијском анализом утврђује се садржај хумуса,
фосфора, калијума, калцијума и других елемената. Анализа земљишта је
неопходна како би се пре подизања винограда земљишту надокнадиле недостајуће количине.
Риголовање: обавезна мера која се спроводи 3–6 месеци пре садње.
Дубина риголовања зависи од непропусног Б хоризонта. Пошто су заступљени различити типови земљишта, чији је А хоризонт различите дубине, а
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често је Б хоризонт одсутан и постоји директан прелаз А хоризонта у Ц хоризонт, риголовањем се преврне само А хоризонт за 1800. После риголовања земљиште слеже и одмара 3–6 месеци пре садње. Овом мером се и унете
количине хранива доводе на дубину на којој ће се налазити највећи део кореновог система чокота.
Садња: у овој области могућа је у јесен, ређе зими, а најчешће се
обавља у пролеће. Садња се обавља ручно копањем јамића или машински
помоћу хидросонде – хидробура. Најчешћа дубина садње је 30–45 цм. Обавезно се уз свако садно место поставља притка као наслон у првој години.
После садње, у првих неколико година виноград се интензивно негује. Врши се дубока јесења и пролећна обрада земљишта у току вегетације, више
плитких обрада (3–5) у току вегетације, везивање ластара у складу са њиховим порастом. У току вегетације обавља се једно од три прихрањивања винове лозе неким азотним или комплексним ђубривом. У прве три године заштита винове лозе може да се врши 4–6 пута, што се комбинује са третирањем неким од течних ђубрива.
У целини гледано, при заснивању засада и неге засада у току прве
три године све до ступања у плодоношење, примењују се све агротехничке
мере ради добијања чокота доброг вегетативног потенцијала и што је могуће бржег формирања узгојног облика.

Начини гајења винове лозе
Под начином или системом гајења винове лозе подразумева се:
– растојање садње винове лозе
– наслони за винову лозу
– резидба винове лозе
– узгојни облици чокота
– обрада земљишта
– ђубрење винограда
– заштита винове лозе од болести и штеточина и
– примењена механизација.
У условима Жупског виногорја више је заступљен тзв. шпалирски
начин гајења (око 60% од укупне површине), а присутни су следећи облици
чокота и начини резидбе:
а) Ниско стабло за екстензивно гајење винове лозе
1. Чокот облика пехара (жупски начин) – кратка резидба
2. Чокот са ниским вертикалним стаблом (Гијов једногуби начин,
Гијо Пусарев начин, Гијов двогуби начин), мешовита резидба. Ови облици
чокота са ниским стаблом погодни су за услове где се за производњу грожђа користи људска радна снага или запрежна радна снага. Могућа је и
примена ситне механизације у обради земљишта и заштити лозе од боле-
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сти и штеточина која је последњих година готово истиснула запржену
радну снагу.
б) Средње високо или високо стабло за полуинтензивно или интензивно гајење лозе
Ови облици су погодни за жупско виногорје јер не постоји опасност од измрзавања током зимског периода. У оквиру ове групе најчешћи
су следећи облици чокота и резидбе:
1. Хоризонталне једнокраке и двокраке кордунице са кратком или
мешовитом резидбом, које могу бити једноспратне и вишеспратне.
2. Облици чокота за окућнице који могу имати најразличитији изглед, као што су разни улазни шпалири, тунелска пергола, вењак уз зграду,
чардаклије итд. Сви шпалирски начини гајења односно сви типови кордуница са кратком или мешовитом резидбом, погодни су за интензивну производњу, при чему се постижу високи приноси одговарајућег квалитета
грожђа.

Растојање садње винове лозе
У примени су врло различита растојања између редова, као и у самом реду. У шпалирским засадима најчешће се примењују шири међуредни
размаци, 3–4 метра. Примењени размаци између редова погодни су за коришћење средње и крупне механизације. Пошто се ради о узгојним облицима
високог стабла, већи размаци омогућавају боље осунчавање и проветравање
шпалира. Размаци између чокота у реду крећу се између 1–3 метра.
Код произвођача грожђа који имају мање површине размаци између
редова су око 2–2,5 метра, а у реду између чокота 0,7– и 1,5 метар. Ту се
углавном ради о мање развијеним стаблима типа Гијов. Овакви размаци су
погодни за коришћење ситне механизације (култиватора, фреза и др.).
На нагнутим површинама које су неприступачне за коришћење механизације, у примени је жупски начин резидбе са растојањем између редова 1–1,5 м, а између чокота у реду 0,7–1,2 метра. Овакви засади се обрађују
ручно, мотикама.

Наслони за винову лозу
У примени су врло различити облици наслона за винову лозу. Наслони су састављени од стубова, жица, коља и учвршћивача (ленгера).
Савремени наслон треба да буде:
– прилагођен изабраном облику стабла
– израђен од квалитетног материјала
– дуговечан
– лак и једноставан за постављање и одржавање
– економски прихватљив.
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Користе се дрвени, бетонски и метални стубови. Највише су у употреби стубови од пренапрегнутог бетона. Најчешће се употребљава поцинкована жица. За затезање и одржавање жице у затегнутом стању користе се
затезачи различитих облика и од различитих материјала.
За одржавање стабла у усправном положају користи се коље од дрвета, пластике, бетона или метала.
Ленгери су израђени од бетона, метала или корена а могу се користити и подупирачи. Све је подређено чврстини и стабилности наслона, као
и његовој дуговечности.

Резидба винове лозе
Под резидбом се подразумева отклањање појединих делова винове
лозе са чокота у циљу повећања приноса и побољшавања квалитета грожђа.
Резидба се може обавити у време мировања винове лозе – резидба на зрело,
или у току вегетације – резидба на зелено.
Резидба је обавезна агротехничка мера која се користи у виноградима, а њен основни циљ је следећи:
– одржавање одговарајућег узгојног облика чокота и његова успешна заштита од болести и штеточина,
– регулисање приноса и квалитета грожђа,
– резидбом се даје правилан размештај ластара на чокоту чиме се
омогућава добро осветљење,
– регулише се однос између подземног и надземног дела чокота и
тиме се омогућава правилно оптерећење чокота зеленом масом и приносом,
– резидбом се уклањају старији делови чокота чиме се омогућава
регенерација винове лозе.
Резидба на зрело
Резидба на зрело се обавља у јесен или у пролеће и то у фази мировања винове лозе. У крајевима где се зими појављују веома ниске температуре испод –15°Ц лоза се мора загртати. У таквим условима резидба се врши у јесен пре загртања или у пролеће после одгртања, с тим што се овај
посао мора завршити пре него што лоза крене. У виноградима који редовно
рађају, резидба се редовно обавља у пролеће тј. када прође опасност од зимских мразева. Родни ластари се могу резати дуже или краће, што зависи од
сорте, родности окаца и другог.
С обзиром на број остављених окаца на родном ластару, у пракси се
примењује следећа дужина резидбе ластара:
– резидба на кратак кондир са 1–3 окца (кратка резидба)
– резидба на дуг кондир са 4–5 окаца (кратка резидба)
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– резидба на кратак лук 6–8 окаца (дуга резидба)
– резидба на дуг лук 9–15 окаца (дуга резидба).
Да би се при планирању приноса грожђа могло извршити правилно
оптерећење чокота родним окцима, треба узети за сваку сорту следеће елементе:
а) планирани принос по чокоту, односно по јединици површине
б) коефицијент родности
ц) просечну тежина гроздова
д) коефицијент корекције, који варира у зависности од еколошких
услова. Сама резидба се може обављати ручно или механизовано.

Резидба на зелено
Циљ резидбе на зелено је корекција резидбе на зрело као и регулација родности и пораста зелених делова чокота. То се постиже следећим мерама: лачење, закидање заперака, прекраћивање ластара, прстеновање ластара, проређивање гроздова и бобица.
Лачење се састоји у одстрањивању сувишних зелених ластара на
чокоту. Обично се уклањају сувишни јаловаци, односно ластари избили
из слепих и притајених окаца. Поред ових уклањају се и сувишни ластари избили из правих окаца и то ако је из једног окца избило више
ластара. Лачење ластара и сувишних јаловака обавља се у време када
они достигну дужину од 20–25 цм. Јаловаци и сувишни ластари одстрањују се руком. Ако су ластари при основи више очврсли, треба их отклањати оштрим ножем. Број јаловака или других ластара који се лаче
зависи од начина резидбе, а ако је из једног окца избило више ластара
остављају се најроднији. Изданци из подлоге се морају обавезно отклонити.
Прекраћивање ластара може се обавити двојако: закидање само родних ластара и заламање свих ластара на чокоту:
– закидање родних ластара примењује се код шпалирског начина гајења винове лозе. Закида се врх само оних родних ластара који ће се резидбом на зрело уклонити; ластари за замену се не закидају.
– заламање ластара се обично изводи после цветања. Рано заламање
изазива повећано избијање заперака, а позно може утицати на родност. Прекраћивање се врши ручно или машински.
Закидање – прекраћивање заперака. Корисност заперака огледа се у
њиховој улози коју имају у бољој исхрани грожђа, ластара и зимских окаца.
Међутим, заперци могу деловати и штетно па се због тога закидају на 3–4
листа, што утиче на повећање броја цвасти, крупноћу грозда, квалитет вина
и на повећање отпорности према ниским температурама. Зими, заперци се
закидају или се на њима образује 5–6 листића, а прво закидање се може обавити тек после цветања, док се последње врши пред шарак грожђа. Закида-
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ње се може обавити ручно или ножем, а најбрже са врши машином за резидбу на зелено.
Прстеновање ластара. Ова мера је веома корисна, јер се може постићи боља оплодња. Грожђе за 7–12 дана раније сазрева и већа је крупноћа
бобица. Она се састоји у томе што се уз помоћ специјалних маказа уклони
један део коре са лука у виду прстена ширине 2–5 мм. Прстенују се ластари
који ће донети род и то 10–15 дана после цветања. Ластари који служе за замену се не прстенују.
Проређивање гроздова и бобица. Врши се ради добијања крупнијих
гроздова и бобица. Уклањају се цвасти или гроздови близу земље, затим неразвијени гроздови и они који су сувише у сенци. Гроздови се уклањају помоћу ножа или маказа.

Везивање стабла и ластара винове лозе
Разликујемо везивање стабла, везивање једногодишњих родних ластара (лукова) и везивање зелених ластара.
Везивање стабла. Циљ везивања је да се добије усправно стабло и
правилни кракови на кордуницама. Стабло се за наслон везује канапом,
пластичним материјалом. Услед сталног дебљања стабла веза се мора попуштати и обнављати, јер се везиво лако усеца у стабло, а то проузрокује поремећаје у кружењу сокова.
Везивање лукова. Лукови се везују за жицу. Код Казеновљеве
кордунице лук се косо веже за жицу под углом од 45°. Везивање лукова се
обавља одмах по резидби, а мора се завршити до кретања окаца. Као везивни материјал користи се обичан канап, пластична трака или пластичне
клеме.
Везивање зелених ластара. Прво везивање се мора обавити до цветања, друго после цветања, а остала према потреби. Материјал за везивање
је рафија, манила итд.
У шпалирском начину гајења винове лозе постоји тежња да се избегне везивање зелених ластара. То се постиже постављањем дуплог паралелног реда жица, па се ластари провлаче кроз њих.

Обрада земљишта и примена хербицида
Најповољнији услови за винову лозу стварају се када се површина
земљишта стално одржава у растреситом стању. Тиме се омогућава несметано продирање воде, ваздуха, топлоте и хранљивих материја до корена, а
смањује се губитак воде испаравањем, уништавају се корови, побољшавају
се особине земљишта. У виноградима друштвеног и приватног сектора
основни начин обраде је механизована обрада земљишта (готово 80% повр-
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шине земљишта). Размак између редова омогућава да се међуредни простор
обрађује механизовано, а преосталих 20% површине земљишта непосредно
уз чокот обрађује се ручно, мотикама.
Редовне мере дубоке обраде земљишта обухватају:
– јесење дубоко орање
– пролећно дубоко орање.
Јесење дубоко орање може се изводити крајем вегетације (октобра и
новембра месеца) или преко зиме, ако спољни услови омогућавају примену
механизације. Орање се обавља вишебразним плугом, на „разор“, па се тиме земља набацује према редовима и делимично загрће основа чокота, чиме
се у извесној мери спречава измрзавање чокота.
Јесења дубока обрада се врши на дубини 20–25 цм и она се може
комбиновати са уношењем ђубрива. Сваке друге године и у сваком другом
реду може се вршити и подривање са дубоким уношењем ђубрива на дубини 40–60 цм.
Пролећна дубока обрада се изводи по завршетку резидбе и везивања
лозе. Она се спроводи у циљу конзервисања влаге, сузбијања корова и одгртања лозе. Изводи се на истој дубини као и јесења обрада.
У редовне мере плитке обраде земљишта спада прашење земљишта
на дубини 5–10 цм.
Прво прашење се обавља пре цветања винове лозе, друго прашење
после цветања с тим што се ово прашење усклађује са појавом корова и стањем покорице, а треће прашење се обично врши пред шарак грожђа. Ако су
повољни услови за развој корова и стварања покорице, онда нису довољна
само три прашења, већ се овај број мора повећати. Прашење се обавља ручно мотиком и помоћу плугова култиватора. Најекономичније је користити
плугове култиватора који истовремено обрађују земљиште између редова и
у реду шпалира. Од прашења могу настати и негативне последице у следећим случајевима:
– ако се прашење врши у време цветања винове лозе настају поремећаји у оплодњи,
– ако се прашење врши у време летњих жега, могу настати ожеготине на грожђу и лишћу,
– ако се прашење врши када је земљиште влажно, образује се непропустљив земљишни слој испод прашења; стога треба прашити само кад је
земљиште умерено влажно.
У виноградарству се користи и хемијско сузбијање корова. Најбоље
је комбиновати примену хербицида и употребу машина за обраду земљишта. Треба имати на уму да употреба хербицида у органском виноградарству није дозвољена.
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Ђубрење винограда
Основни циљ ђубрења у виногорју је одржавање плодности земљишта на високом нивоу, обезбеђење правилне и потпуне исхране винове лозе
свим неопходним елементима. За нормално растење и развиће винове лозе
од великог су значаја бројни макроелементи и микроелементи. У макроелементе спадају: N, P, К, Cа, Мg, Fе и S, а у микроелементе: Bо, Zn, Mn, Cu,
Мо и други. Тиме се осигурава нормалан раст винове лозе, сазревање ластара и гроздова, повећава се квалитет грожђа и отпорност лозе према неповољним чиниоцима средине (мраз, суша, болести и сл.).
Ђубрење је скупа агротехничка мера која значајно утиче на цену
грожђа. Због тога се мора обављати на основу стварне плодности земљишта
и стварних потреба винове лозе за одређеном количином хранљивих елемената.
У виноградима жупског виногорја сваке четврте године треба растурити 40.000 кг/ха стајског ђубрива, а то би сваке године износило по 10.000
кг/ха стајског ђубрива чиме се земљиште обогаћује са 50 кг N, 25 кг P2O5 и
50 кг К2О.
Oвo ђубриво се растура пo целој површини или у бразде при јесењем и пролећном дубоком орању.
Сваке године током периода мировања винове лозе неопходно је нађубрити са 400 кг NPK ђубрива, односно 10 : 20 : 30 или 8 : 16 : 24. Ову количину треба унети помоћу подривача у сваки други ред током зиме или у
бразде у јесењем или пролећном дубоком орању.
Сваке године треба за прихрањивање пред цветање унети 150–200
кг KAN-а. По потреби обавља се фолијарно прихрањивање винове лозе и то
заједно са заштитом лозе од болести и штеточина. У ову сврху користе се
фолијарна ђубрива: вуксал, фертигал, фолифертил итд.
Оваквим ђубрењем осигурава се нормално растење; повећање приноса (20–60%); добар квалитет грожђа, повећава се отпорност према мразу,
суши, болестима, родност окаца итд.
Количине ђубрива које се употребљавају у виноградарству морају бити у складу са потребама сорте винове лозе, затим са физичким, хемијским и биолошким својствима земљишта, као и са економским моментима.

Заштита винове лозе од болести и штеточина
Само здрава лоза може добро да расте и да даје високе приносе
квалитетног грожђа. Трошкови заштите представљају рационалан и економски оправдан захват у виноградарству. Најчешће болести и штеточине су:
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а) Болести
Пламењача винове лозе – проузроковач Plasmopara viticola
Пепелница – проузроковач Uncinula necator Burrill
Црна пегавост винове лозе – проузроковач Phomopsis viticola
Црвенило лишћа винове лозе – проузроковач Pseudopeziza tracheiphila
б) Штеточине
Грожђани смотавци – проузроковач Polychrosis botrana
Цигараш – Byctiscus betulae
Бресквина штитаста ваш – Lecanium persicae
Лозина штитаста ваш – Pulvinaria vitis
Мраморасти гундељ – Poliyphila fullo
Мајски гундељ – Melolontha melolontha
Лозин гундељ – Anomala vitis
Лозина пипа – Otiorr hyncus lavandus
Ериофидна гриња винове лозе – Erioppyes vitis
Црвени прегаљ – Panonychus ulmi
Смеђи прегаљ – Tetranychus urticae

РЕЗИМЕ
ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ
У ЖУПСКОМ ВИНОГОРЈУ
На основу анализе технологије гајења винове лозе у Жупском виногорју, могу се извести следећи закључци:
– Жупско виногорје има дугу и богату традицију у виноградарској и
винарској производњи.
– Индивидуални сектор у Жупском виногорју је веома развијен и у
њему је најзаступљенији шпалирски начин гајења винове лозе.
– Приноси грожђа варирају у зависности од примењених агротехничких мера, као и од агроеколошких услова који су владали у току године.
– Пре подизања засада винове лозе треба обратити посебну пажњу
на припрему земљишта за садњу (крчење претходних култура, риголовање,
мелиоративно ђубрење и др.).
– Правилним и благовременим мерама резидбе, ђубрењем винограда, обрадом земљишта, као и интензивном заштитом од болести и штеточина, постижу се високи приноси доброг квалитета.
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SUMMARY
THE TECHNOLOGY OF GRAPEVINE GROWING
AT THE VINEYARDS OF ŽUPA
On the basis of the analysis referring to the grapevine growing technology at the vineyards of Župa, the following conclusions can be drawn:
– Vineyards of Župa have a long-lasting and rich tradition in the viniculture and wine production.
– The individual grapevine growing is highly developed within this area
where the most common grapevine growing method is to plant the grape vines in
rows.
– The grape revenues vary depending on the taken agrotechnical measures as well as on agroecological conditions present during a year.
– Before starting grapevine planting it is important to pay attention to the
ground preparation for the planting (clearing the ground from the previous cultures, ridging, meliorative fertilization etc.)
– Regular and timely carrying out of pruning, fertilization, cultivation, as
well as the intensive protection from diseases and pests, provides high revenue
achievement of good quality.
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БРЕНДИРАЊЕ ГРАДОВА КАО МАЛИХ
ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА
АПСТРАКТ: Имиџ бренда је кључна компонента стварања вредности бренда значајног за потрошаче и представља слику коју потрошачи имају о бренду. Вредност бренда
заснива се на њиховим личним искуствима и ономе што су о бренду научили. Брендирање
градова је релативно нова област у академским истраживањима у области маркетинга и постаје веома значајна за брендирање градских дестинација и развој градског туризма било да
је реч о малим или великим градовима. Поред приказа модела брендирање градова, овај рад
пружа могућности за оквир деловања јавних политика у циљу унапређења процеса брендирања градова са посебним освртом на мале туристичке дестинације. Посебна инспирација
ауторима рада била је висока могућност примене наведеног модела на пример града Александровца.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: бренд, вредност бренда, модели брендирања градских дестинација, градски
туризам

Увод
Према мишљењу Моргана, „међу политичарима и стручњацима из
области маркетинга простора1 (place marketing) брендирање дестинације је
једна од најактуелнијих тема широм света, од Швајцарске и Словеније, до
Новог Зеланда и Њујорка“ (Morgan et al. 2004, 4).
Посебан изазов, чини се више у пракси него у теорији, јесте проналажење решења да градске дестинације, било да је реч о малим или великим
градовима, у условима савремене оштре конкуренције на туристичком тржишту заузму специфичну позицију, да изграде сопствени имиџ и бренд како би остварили стратешке циљеве туризма градских дестинација. Са друге
1

За термин маркетинг простора одлучили смо се на основу аналогије са француским језиком у коме се за наведени енглески термин употребљава le marketing du territoire
или le marketing territorial „који омогућава промовисање вредности регије или града, вредности које ће му омогућити да повећа своју економску компетитивност. (...) „ је израз и значење економског успеха.“ (Fontan et al., 1999).
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стране, готово истовремено, поставља се питање како брендирати мултифункционалне и хетерогене дестинације попут великих градских средина,
али и мале градове са специфичном климом, окружењем и туристичком понудом. Савремени градски туризам одликује се веома оштром конкуренцијом међу бројним градским дестинацијама које настоје да привуку или задрже туристе. Глобализација туристичког тржишта подстиче конкурентост
градских дестинација на различитим нивоима – од регионалног до светског.
У овом раду приказани су основни теоријски појмови, модели и изазови брендирања градских дестинација, али и могућности примене модела
брендирања малих туристичких дестинација.

Градски туризам
Теоријска дефинисања и истраживања градског туризма су релативно нова појава у области туризма, посебно у условима постиндустријског
друштва попут повећања броја градова, урбаних трансформација и регенерација. У теорији значајније интересовање за градски туризам појавило се
80-их година XX века, а интензивније 90-их година (Chawla 2003, 41; Page
and Hall 2003, 18; Cazes et Potier 1998, 13).
Теоретичари англосаксонског говорног подручја градски туризам
називају најчешће „urban tourism“, или, мада знатно ређе, „city tourism“
(нпр. Page and Hall 2003; Noveli 2005; Ashworth and Page 2010) како би
идентификовали и објаснили појам туризма у градовима. У франкофоном
говорном подручју врло често се, чак би се могло рећи подједнако, користи
термин „tourisme urbain“ и „tourisme en ville“ за појмовно одређење туристичке понуде у градским срединама (нпр. Cazes et Potier 1998, 14).
Потешкоће у дефинисању појма градског туризма указују на комплексност самог појма, али и на различите приступе дефинисању и истраживању у овој области. Будући да креирање туристичке понуде прати заокрет од масовног туризма ка туризму нише (niche tourism), следствено томе,
маркетиншке активности имају тенденцију усмеравања ка специфичним
групама туриста. Робинсон и Новели (Noveli 2005, 1) одређују градски туризам подржавајући приступ туризма нише. Аутори наводе да овај приступ
„нуди веће могућности и туризам који је одрживији, мање штетан и, што је
од посебног значаја, способнији да привуче туристе веће платежне моћи. За
туристе, туризам нише нуди значајнији скуп доживљаја у циљу њихових
жеља и потреба задовољења“ (Noveli 2005, 1). Стога, поменути аутори градски туризам сврставају у једну од „макро ниша“ (macro-niche), који се даље
може разложити на „микро нише“ (micro-niche): бизнис, конференције, изложбе, галерије, уметност (Noveli 2005, 9). Сумирајући ставове других
аутора Пејџ и Хол (2003, 19) наводе да је интересовање за градски туризам
дошло, између осталог, до изражаја са порастом значаја маркетинга просто-
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ра 90-их година прошлог века. Ашворт и Пејџ (2010, 3) појам урбаног туризма посматрају у контексту процеса глобализације и настанка и развоја великих градова, односно метропола.
Наведени концепт туризма нише доводи до потешкоћа у дефинисању типологије урбаних туриста. Према Пејџу (Page 1995, наведено код Page
and Hall, 2003, 85) постоје следећи типови урбаних туриста: (1) туристи који
посећују родбину и пријатеље, (2) пословни путници, (3) посетиоци конференција и изложби, (4) образовни туристи, (5) културни туристи, (6) верски
туристи, (7) посетиоци великих догађаја, (8) трагачи за куповином (leisure
shopper) и (9) дневни посетиоци. Наведени типови туриста се разликују
према мотивима, организацији, трајању посета, услугама које користе на дестинацијама, просторима града које конзумирају и очекивањима која имају
од боравка на дестинацији. Надаље, исти аутор (Page 1995, наведено код Page and Hall, 2003, 42) дефинише различите градске форме туризма: (1) главни градови и градови културе, (2) метрополе, историјски градови и утврђени мали градови (3) велики историјски градови, (4) унутрашњи градски
простори, (5) простори ревитализованих докова, (6) индустријски градови,
(7) приморска и зимско-спортска одмаралишта, (8) наменски туристички
резорти (9) туристички забавни комплекси, (10) специјализовани туристички центри и (11) градови културе и уметности. Ове поделе, као и претходна
разматрања туризма указују на сложеност градског туризма која се може
довести у везу са хетерогеношћу градског простора.
Разматрања свих аспеката градског туризма имају своје упориште,
пре свега, у савременим тенденцијама на туристичком тржишту. Посматрајући Европу као најзаступљенији емитивни и рецептивни регион на светском туристичком тржишту, као и чињеницу да „приближно 80% европске
популације живи у градовима чинећи Европу најизграђенијим континентом“ (Chawlа 2006, 41) намеће се питање одрживог управљања конкурентношћу градских дестинација. Европа представља добар пример праве борбе
градова за тржишно позиционирање и стварање сопственог бренда (како
развијених, тако и туристичких дестинација у развоју), иако ни остале градске дестинације света нису ништа више изузете из овог процеса.
Дестинације градског туризма су особене по знатно краћим одморима или сити брејк боравцима (city break) просечног трајања један до четири
дана који су постали популарни од 80-их година XX века (према Chawla
2006, 58). Савремени туристи данас одлазе на чешће и краће одморе, а уз то
су покретљивији (пре свега услед развоја превозних средстава) (Cazes et Potier 1998, 28; Chawla 2006, 41). Градске дестинације, начелно, немају типичну туристичку сезоналност (промену броја туриста и коришћења туристичких капацитета посматрано у одређеном периоду и то углавном од годину
дана). Према Батлеру и Мау (Butler and Mao 1997 наведено у Page and Hall
2003, 91) градске дестинације се сврставају у оне које се карактеришу непостојањем „шпица“ сезоне. Барон (Barоn 1975, 2) нијансира приступ указују-
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ћи на постојање институционалне сезоналности, однос условљености годишњих одмора периодима распуста у образовним установама или другим
радним местима. Треба додати да бројни догађаји (сајмови и изложбе, културне манифестације, олимпијаде и друга спортска такмичења, итд.) једнако стварају периоде у осцилацијама броја туриста: што је град већи и мултифункционалнији, где је туризам само једна од грана привреде, тиме су
осцилације у броју туриста на годишњем нивоу мање изражене. Овде треба
напоменути да је у малим градовима уочен већи степен повезаности сезоналности са важним догађајима (фестивали, такмичења, смотре, бербе, итд.)
(Getz, 2008), али треба имати у виду да се у одређеним регијама, попут винских, правилном понудом дестинацијског садржаја током целе године могу
привлачити заинтересовани туристи. Разматрајући актуелну литературу о
градском туризму Паскалева и Бесон наводе да је развијен значајан обим
литературе уопштено о менаџменту сектора или о познатим културно-историјским градовима, посебно из области планирања градског туризма, управљања дестинацијом и из области маркетинга градског културног туризма.
Међутим, литература која се посебно фокусира на управљање градским туризмом у малим и средњим градовима је оскудна и још увек није посветила
довољно пажње том питању (Paskaleva-Shapira, Besson 2006, 60). Стога, у
овом раду је посебна пажња посвећена могућностима примене постојећих
модела на брендирање малих градова у функцији развоја туризма.
Организације за развој дестинација (Destination management organisations) креиране су са циљем успостављања, вођења и координације стратегије развоја туризма (Светска туристичка организација, 2007). Оне су једним својим делом, као и туристичке организације градова, задужене за маркетиншке активности градова и њихово промовисање на туристичком тржишту као целине. Пејџ и Хол (2003, 298) указују да управо потреба за представљањем градова као „јединствених производа“, а у оквиру маркетинга
простора, ствара проблем будући да су маркетиншки стручњаци који се баве овом проблематиком „склони да стварају поглед на дестинацијски производ без много схватања различитости услуга и производа који се продају од
стране туристичке индустрије у локалној средини. Ово може довести до
уопштавања имиџа градске туристичке дестинације на начин на који је
имиџ одабраног града створила и туристима продала агенција задужена за
маркетинг и промоцију“ (Page and Hall 2003, 298).

Појам и значај брендирања
Према дефиницији Америчког удружења за маркетинг (АМА) бренд
је „име, појам, знак, симбол, дизајн или комбинација наведеног, чиме се
идентификују роба или услуге једног продавца или групе продаваца које се
диференцирају у односу на конкуренте“ (Котлер и Келер 2006, 274). Никерсон и Мојсеј (Nickerson and Moisey 1999, 218) дефинишу бренд као „пред-
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ставу потрошача о некој марки и односу који имају са њом“. Процес брендирања, према Рунију (Rooney 1995, 109), требало би да привуче и задржи
потрошаче путем промоције вредности, имиџа, престижа или животног стила. Афирмисана марка производа или услуге-бренд преноси информације,
минимизира ризике и повећава поверење потрошача (Knox 2004, 109), диференцира одређену марку у односу на конкуренцију и олакшава препоручивање (Palumbo i Herbig, 2000, 120). Вредност бренда, према мишљењу
бројних аутора, лежи у ономе што су потрошачи искусили или научили о
бренду (Torres and Bijmolt 2009, 629), док други пак дефинишу вредност
бренда као разлику између искуства употребе брендираног и небрендираног
производа или услуге (Gregg, 2003). Асоцијације на бренд у свести потрошача представљају имиџ бренда и утичу на његово понашање. Према Клифтону и Симонсу (Clifton & Simmons 2003, 18) то су вредности које се не могу продати или купити и као такве представљају најнеопипљивије факторе
у организацијама. Стога, асоцијације потрошача на бренд су од суштинског
значаја за изградњу вредности бренда, која треба да се заснива на перцепцији бренда од стране потрошача (Keller, 2003; Krishnan, 1996). Следствено
томе, стручњаци из области маркетинга требало би да оптимализују атрибуте и користи са којима је бренд повезан како би задовољили кључне потребе и жеље потрошача (Keller, 2003; Park et al., 1986). Тако чврсто утемељене
јединствене асоцијације на бренд намећу доминантну позицију бренда у односу на друге марке или брендове и од кључног су значаја за успех бренда
(Broniarczyk and Alba 1994; Thelen and Woodside 1997), али и за остале маркетиншке активности попут репозиционирања, редизајнирања (Kaul and
Rao 1995, 298) или проширивања бренда на друге производе или услуге
(Czellar 2003, 102).
Полазећи од становишта да се дестинације могу брендирати на сличан начин као производи и услуге (Balakrishnan 2009, 612), важно је уочити
да је реч о сличном процесу са посебним карактеристикама у специфичним
фазама брендирања. Пајк (Pike 2005: 258–259) ипак истиче да ваља имати
на уму комплексност брендирања дестинација и томе у прилог наводи неколико разлога. Као прво, дестинације су далеко сложеније и мултидисциплинарније у односу на робу или услуге. Како би се постигао жељени ефекат,
теорије позиционирања сугеришу да је једини начин допирања до свести
потрошача креирање концизне поруке која ће се заснивати на неколико најзначајнијих асоцијација на бренд. Нигде није тако значајна улога слогана
који треба да обухвати природне лепоте, културне и историјске знаменитости, атрактивности и смештај на одређеној дестинацији. Затим, тржишни
сегменти којима се слогани одређених дестинација обраћају веома су разнородни. За разлику од производа и њихових брендова који се углавном обраћају изабраним циљним тржиштима, у случају дестинација, реч је различитим географским тржиштима којима се треба обратити усредсређивањем на
одређене карактеристике дестинација или производа који потичу са дести-
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нације чија је употреба често ограничена. Као трећи разлог због кога је
брендирање дестинација далеко сложенији процес од брендирања производа или услуга, Пајк наводи чињеницу да су резултати бројних научних теорија о позиционирању дестинација неважни пред политичким одлукама које, вођене сопственим краткорочним интересима, често мењају стратегију
развоја и брендирања дестинација. На четвртом месту, Пајк истиче да је
спровођење стратегије брендирања дестинација веома тешко контролисати у
пракси. Како је реч о топ-доун (top down) приступу, тешко је предвидети да
ли ће локално становништво, туристичка предузећа и организације заиста
спроводити стратегије које су начелно прихватили, а чије понашање је веома
значајно у креирању туристичког доживљаја. Као пети разлог, овај аутор подвлачи чињеницу да је веома тешко задржати контакт са бројним посетиоцима
који су провели одређено време на дестинацији. Одржавање контакта са посетиоцима јесте моћно средство, али је изводљиво само до једног нивоа (нпр.
мерењем броја поновљених долазака). Менаџмент дестинације може да има
приступ подацима само једног броја туриста који су у смештајним објектима
оставили своје податке, али поставља се питање шта је са осталим туристима
чији подаци нису прикупљени. И на шестом месту, треба имати у виду да је
финансирање процеса брендирања дестинација далеко мање у односу на своте које се одвајају за стварање великих корпоративних брендова који зависе
од продаје одређеног производа или услуге. Број посетилаца не утиче на своту која се одваја за брендирање дестинација и менаџмент дестинација је често
принуђен да се обрати другим јавним и приватним изворима финансирања.
У светлу свега наведеног, од основних карактеристика савременог
градског туризма до концепта брендирања дестинација, уочавамо да брендирање градских дестинација може бити разматрано само као подврста
брендирања туристичких дестинација уз неизоставно уважавање свих њихових особености.

Модел брендирања градских дестинација
Као што је приказано у претходном поглављу, брендирање дестинација настаје као подобласт брендирања производа или услуга са низом специфичности и одступања које туристичке дестинације доносе. Брендирање
градова је корак даље ка специјализацији и може бити посматрано са два
аспекта: као брендирање посебног облика туристичких дестинација и као
брендирање градова из перспективе његових резидената (Torres and Bijmolt
2009, 362). Будући да је тема рада туризмолошки опредељена, пажњу ћемо
усмерити ка брендирању градова у својству туристичких дестинација.
Почетна истраживања у области брендирања градова углавном су се
концентрисала на имиџ брендова градова. Линч (Lynch 1960, наведено у
Меrrillees et al. 2009: 363) разматра имиџ кроз географску перспективу, док
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Вард (Ward’s 1998, наведено у Меrrillees et al. 2009: 363) истиче како су градови углавном путем промоције од 1850. године позиционирали себе на тржишту. Ешворт и Вугд (Ashworth, Voogd 1990, наведено у Меrrillees et al.
2009: 363) истичу основне маркетиншке принципе као идеје водиље у процесу свих фаза урбаног планирања. Хенкинсон (2004) у својој студији показује да различити градови позиционирају своје понуде на различите начине,
али да су историја, наслеђе и култура најзначајнији за изградњу бренда
градских дестинација. Истраживања из области урбанизма дају детаљније
прегледе радова и помажу процес разумевања карактера градова иако им
недостаје заснованост на моделима брендирања градова (Меrrillees et al.
2009: 36). Мерили и сарадници (2009) у приказаној студији дају преглед
скорашњих истраживања која показују да се главни градови посматрају на
основу њихове креативности или знања (Carrillo 2004; Daniels and Bryson
2002; Florida 2003; Komninos 2002; Landry, 2000; Sim et al., 2002). Други
аспект истраживања у области туризма односи се на урбану обнову и оживљавање градова (Doyle 2004; Rex and Blair 2003). Од посебног значаја за
утемељење, развој и унапређење концепта брендирања градова био је развој
индекса брендирања градова (City Brands Index) који је развио један од најпознатијих теоретичара брендирања Сајмон Енолт (Anholt 2007, 60). Овај
концепт, који Енолт шематски показује у облику хексагона (слика 1), темељи се на следећим карактеристикама градских брендова:
Присутност. Заснива се на међународном статусу града и глобалној
упознатости са градом. Ова карактеристика мери и глобалан допринос града у области науке, културе и управљања.
Физичке карактеристике места. Испитује перцепцију људи у погледу физичких особина места као што су клима, чистоћа, окружење и
атрактивност паркова и зграда.
Потенцијал и садржај за живот. Одређује како људи виде основне
карактеристике града: да ли су задовољавајуће, да ли их они могу приуштити, да ли су погодне за живот, као и колики су стандардни трошкови живота
(школовање, здравствена заштита, превоз и спортске активности).
Људи. Ова карактеристика открива на који начин су доживљени
становници одабраног града, да ли их људи доживљавају као топле и гостољубиве, да ли сматрају да ће им бити лако да се уклопе у њихову културну
и језичку заједницу и да ли се осећају сигурним у граду.
Пулс. У овом сегменту истражује се шта људи мисле о узбудљивости града и његовим потенцијалним занимљивостима. Заправо, истражују
се атрактивности понуде за туристе, али и за становнике.
Могућности. Ова карактеристика испитује економске и образовне
потенцијале у оквиру града: колико је лако пронаћи посао и да ли је одабрано место добро за развијање пословања или наставак образовања.
На основу показаног модела Енолт је објавио ранг листу градова са
најизраженијим карактеристикама бренда за 2009. годину (табела 1). У
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Енолтовој класификацији приказане су и ранг листе градова по карактеристикама модела како би сваки од градова могао да уочи сопствене предности и недостатке (табела 2). Наведени модел брендирања градова, иако веома познат туризмолошкој јавности, један је од могућих оквира за примену стратегије брендирања и, у зависности од осталих околности, може се
делом или у потпуности примењивати.
Поставља се, међутим, питање да ли наведени модел брендирања
градских дестинација може бити применљив само на велике урбане средине
или се његови елементи могу применити и на мале градске дестинације. Полазећи од основних карактеристика брендирања дестинација (мултифункционалност средине, утицај политичке климе, тешкоће у реализацији стратегија брендирања, финансирање и одржавање контакта са туристима), наведени Енолтов модел брендирања градских дестинација мора бити у складу са карактеристикама брендирања дестинација. Стога, мишљења смо да
брендирање малих туристичких дестинација треба да има упориште у карактеристикама региона, што у Енолтовом моделу одговара другој карактеристици градова, која може бити основа даљем диференцирању туристичке
понуде малих градова. Један од примера позитивне платформе за развој
брендирања малих градских дестинација јесу винске регије и развој винског
туризма у њима.

Вински туризам – платформа брендирања малих градова
Градски туризам је веома комплексан појам, али и облик туризма
који утиче на сложеност активности у планирању туристичких производа,
креирању стратегија туристичког развоја, комуникацији са циљним тржиштима, те стога и у стварању бренда дестинације. Кивелије (Cuvelier 2000)
у свом раду указује да се мали (туристички) градови ослањају на своје наслеђе (било да је реч о историјском језгру града или неком главном споменику) или на особености региона и да туризам за њих представља важну
економску делатност. Ово указује на чињеницу колико је туризам малих
градова опредељен специфичностима региона у којем се налази.
Једна од могућих платформи за мале градове смештене у винским
регионима представља сучељавање особености градског и винског туризма.
Вински туризам се може дефинисати као „посета виноградима, винаријама,
винским фестивалима и изложбама за које дегустација вина и/или доживљај
особина винског региона представља мотивациони фактор посетиоцима“
(Hall et al, 2000 цитирано код Carlsen, Charters 2006, 1). С друге стране, Гетс
указује на потребу вишеслојне анализе винског туризма: са аспекта потрошача (путовања и боравак), винарија (дистрибуција и механизам продаје) и
региона који развијају туризам заснован на винској понуди (Getz, Brown
2006, 80). Једна од специфичности градских дестинација јесте одсуство се-
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зоналности туристичких посета. С друге стране, вински туризам може да се
карактерише значајнијим бројем туристичких посета у одређеним периодима године. Тако, Гец и Браун (Getz, Brown 2006, 148) указују на истраживања која су спровели Мичел и Хол на Новом Зеланду где је уочена већа посећеност винских региона и дестинација крајем лета и почетком јесени, али
и да су различити тржишни сегменти туриста желели да посете ове регионе
у периодима и ван пуне сезоне. Исти аутори подвлаче да се углавном у разматрања узимају посетиоци винских подрума, али не и сви остали вински
туристи (Getz Brown, 2006, 148). Стога, када је реч о градовима у винским
регијама, сезоналност не мора бити ограничавајући фактор: одговарајућа
туристичка понуда исправно брендираног града у винској регији привлачи
љубитеље вина током читаве године.
За винске регионе, као и за бројне друге дестинације, значајни су туристи и посетиоци из околних простора, али и они са удаљенијих емитивних подручја. Једно од истраживања, које није имало за циљ да генерализује карактеристике винских туриста који долазе у винске регионе из удаљених емитивних простора, јесте и истраживање Геца и Брауна у Канади, у
Калгарију, који је удаљен од дестинација винског туризма (Getz Brown,
2006). Из мноштва дефинисаних карактеристика и ставова испитаних винских туриста према винским одморима уочено је следеће: туристи који посећују винске градове очекују да винарије буду изузетно гостољубиве и
прилагођене посетиоцима, желе пуно тога да виде и ураде, очекују уживање
у атрактивним природним лепотама, итд. Такође, испитаници су показали
прилично ниску наклоност ка пакет аранжманима. Испитани понуђачи
(Аустралија, Вашингтон) у винском туризму су високо оценили значај фестивала за вински туризам, као и винских рута, док то није био и став туриста. Аутори рада су указали да су испитани туристи у овом истраживању
били пре свега туристи заинтересовани за културну понуду градова који су
осим вина очекивали и друге облике активности.
Наведени примери показују да чак и ако говоримо искључиво о винском туризму могу се уочити осцилације у карактеристикама туриста – од
оних који су заиста специјализовани „вински туристи“ до оних који на вино
гледају као на део локалне културе. Оваква специфичност отвара ново поље
могућности за стварање специфичних брендова градова који би морали да
своје упориште нађу у вину и винској традицији. Но, како наводе Менурка
и Уатра за градске дестинације је веома важно да дефинишу своје главне
конкуренте (у овом случају једнако градове и винске регионе), али и да креирају стратегију развоја бренда засновану на вредности која се остварује
правилним идентификовањем циљних група, изградњом упечатљивог имиџа и снажним, различитим и веродостојним позиционирањем у свести посетилаца (Menurka, Ouattra, 2009).
Посебан осврт на примену модела брендирања малих туристичких
дестинација можемо дати у оквиру кратке анализе општине Александровац,
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као одговарајућег примера за примену овог модела. Имајући у виду специфичан економско-географски положај ове општине у Расинском округу, која представља контактно и трансферно подручје између територија са различитим степеном друштвено-економске развијености (Милинчић, Сандић,
2006), али и изузетан културни и туристички непотпуно искоришћен потенцијал, уочавамо да вински туризам као платформа брендирања града Александровца као туристичке дестинације може бити само почетак развоја ове
општине на различитим нивоима – економском, социјалном и културном.
Исправном стратегијом развоја туризма општине Александровац, а имајући
у виду наведене резултате истраживања у сличним градовима и регионима,
може се унапредити његов сезонски аспект (обично повезан са манифестацијама у периоду бербе грожђа) и обухватити други потенцијали (пре свега
културни, будући да истраживања показују да су „вински туристи“ најчешће заинтересовани и за културну понуду винске дестинације) изведени на
основу будућег детаљног истраживања профила посетилаца.

Закључак
Брендирање градских дестинација постаје неизоставан начин развоја градова као туристичких дестинација. У турбулентним тржишним условима, вредност брендова дестинација учвршћује позицију на туристичком
тржишту. Наведени примери илуструју значај интегративног приступа у
развоју концепта бренда који се примењује на свим нивоима – од нацрта
стратешких докумената до локалне примене. Креирање концепта бренда
захтева дугорочно стратешко планирање, теоријску утемељеност, али и емпиријску проверу и потврду претпостављеног. Теоријски концепти и модели изнети у овом раду упућују на могућности примене модела брендирања
великих градова који израстају у самосталне туристичке целине. Са друге
стране, мале туристичке дестинације треба да заснивају изградњу сопственог имиџа делимично на постојећим моделима брендирања, специфичностима брендирања дестинација и са посебним освртом на регионалне могућности. Имајући у виду бројне примере успешног диференцирања малих
градова у винским регијама, у овом раду су приказане предности развоја
винског туризма у функцији развоја туристичке понуде и позиционирања у
свести туриста. Даљи развој теоријских оквира, који недостаје савременој
литератури, може бити полазна основа за успешну локалну примену стратегија брендирања малих туристичких дестинација.
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Слике и табеле
Табела 1: Ранг листа брендираних градова

2009 Anholt-GfK Roper City
Индекс брендирања градова
(ранг листа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Париз
Сиднеј
Лондон
Рим
Њујорк
Барселона
Сан Франциско
Лос Анђелес
Беч
Мадрид
Извор: www.simonanholt. com

Табела 2: Рангираност градова по карактеристикама модела

Присутност
1. Лондон
2. Њујорк
3. Париз
Физичке карактеристике места
1. Сиднеј
2. Рим
3. Париз

Људи
1. Сиднеј
2. Торонто
3. Мелбурн
Потенцијал
и садржај
за живот
1. Сиднеј
2. Торонто
3. Амстердам

Пулс
1. Париз
2. Њујорк
3. Рим
Могућности
1. Лондон
2. Њујорк
3. Сиднеј

Извор: www.simonanholt. com

Слика 1: Хексагон градских брендова
(извор: GFK North America)
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РЕЗИМЕ
БРЕНДИРАЊЕ ГРАДОВА КАО МАЛИХ
ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА
Брендирање градова као туристичких дестинација представља нову
област у маркетингу. Имајући у виду специфичности брендирања градова и
развијене моделе, важно је идентификовати сличности и разлике брендирања малих и великих градова као туристичких дестинација. Посебна пажња
је посвећена уочавању могућности за развој платформе брендирања малих
градова који су смештени у специфичним регионима, попут малих градова
у винским регионима. Вински туризам је потенцијал успешног диференцирања и позиционирања градова у свести посетилаца и основа дугорочног
развоја малих градова и региона. Посебан акценат у раду дат je потенцијалу
примене модела брендирања на град Александровац који својим специфичним положајем, културним и туристичким потенцијалом, а кроз платформу
винског туризма, омогућава примену наведеног модела брендирања и дугорочан развој на различитим нивоима.

SUMMARY
BRANDING OF SMALL TOWNS AS TOURIST DESTINATION
Branding of cities as tourist destinations is a new area in marketing.
Bearing in mind the specific branding of cities and developed models, it is important to identify similarities and differences branding of towns and cities as tourist
destinations.The article pays particular attention to recognizing the dedication
opportunities for the development platform branding of small towns that are located in specific regions, such as small towns in the wine regions. Wine tourism is
a potential for successful differentiation and positioning of cities in the minds of
visitors and the basis of long-term development of small towns and regions. Special emphasis in this paper on the potential application of the model of branding
the city Aleksandrovac to their specific location, cultural and tourism potential,
but cross-platform wine tourism, offers the possibility of applying this model of
branding and long-term development at different levels.
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ИЛУСТРАЦИЈА
Слика 1: Хексагон градских брендова

ПРИЛОЗИ
ИЛИЈА ЈОКАНОВИЋ
Завичајни музеј Жупе
Александровац, Жупана Немање

UDK 95 069.5:39(497.11)
641.54-034:398.3(497.11)

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ МАГИЈСКЕ УПОТРЕБЕ МЕТАЛНИХ
ПРЕДМЕТА ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ЖУПЕ
АПСТРАКТ: Прилог представља други део рада, чији је први део штампан у Жупском зборнику бр. 3, (2008), када је представљена збирка металних предмета у оквиру етнографске збирке Завичајног музеја Жупе. На овом месту се, на основу литературе, даје осврт
на магијско значење појединих предмета.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: магија, метал, вериге, машице, бритва, ожег – кукач

Упознавањем метала човек стиче нова искуства и сазнања, почиње
да га обрађује, топи, кује, лије, прави од њега оруђа, оружја и предмете за
домаћинство, који му свакодневно служе. Упознавши његове особине и дуготрајност, као и издржљивост, он му даје магијске функције, од бајања и
врачања, лечења и употребе у чину рађања, све до неке врсте кућног идола
(божанства). Ове особине се углавном односе на метално посуђе и покућство, којег у Завичајном музеју Жупе има око 200 комада, а које је углавном
сакупљено даривањем самих Жупљана. Пошто је ред да се дар узврати
уздарјем, Завичајни музеј Жупе овим радом својим суграђанима уздарује
овај чланак.
Уз огњиште као лар јављају се многи трагови идолатрије и фетишизма. Из те групе издвојићемо вериге, преклад, машице и ожег-кукач. Код
многих народа света вериге су имале улогу и функцију домаћег лара и идентификоване су са кућним газдом (домаћином).1 Вериге су сматране средиштем домаћег култа, код индоевропских народа имале су улогу не само у
религији већ и у народној медицини; оне симболишу интервенцију предака,
који су носиоци плодности, чије је станиште у огњишту, а вериге су његов
саставни део.2
Религијско-магијска улога верига запажа се у породиљским обичајима, свадбеним, посмртним, сточарству и пчеларству, регулисању мира и
правде у кући, као утук против леда и поводња (поплава), у чарању и врачању,
1

Ф. Т. Вукановић, Студије из балканског фолклора, Врањски гласник, бр. 8, Врање

1971, 175.

2

Р. Хасанбеговић, Мађијски и емпиријски елементи око рађања, Гласник Етнолошког института, бр. 36, Београд, 87.

Илија Јокановић

200

Жупски зборник, 5/2010

у кобним функцијама верига, у разним веровањима и обичајима, у приношењу жртава. Приликом магијско-религијске употребе, вериге често прате
и други предмети сличне намене: вретено, машице, бели лук, црвени конац
и слични предмети апотропејске функције.
У породиљским обичајима код Срба у лесковачкој Морави вериге
су коришћене за олакшање када је жена имала тежак порођај. Сипали би воду кроз вериге и исту хватали да би породиља пила од ње, како би порођај
прошао као вода кроз вериге. Уз ову магијску радњу понегде су одмах по рођењу детета задењавали вретено у вериге, а на вретено набадали главицу белог лука како би се новорођенче заштитило од урока.3 Код муслимана за време порођаја жена би се хватала за вериге и клечећи или стојећи порађала из
веровања да ће плодност предака који су у веригама прећи на новорођенче.4
У свадбеном ритуалу код Македонаца кад младу доведу у младожењину кућу приводе је огњишту и чукну је веригом по челу, а у вери да ће
бити вечно у кући као вериге. Напоредо са овим обичајем Срби у Призрену
дају младој мед да њиме такне вериге да би у тој кући остарила као и вериге. У селу Јелакце у Жупи кад доведу снашу уведу је у кућу и три пута је
обрћу око огњишта па је омрче веригом по челу у веровању да је неко не би
урекао. Код муслимана у Босни зет долази код таста после 40 дана и том
приликом неко звекеће веригама како би подсетио зета да части укућане.5
У Црној Гори код племена Кучи, у посмртном ритуалу постојао је
обичај да се преко покојника ставе вериге док је изложен у кући.6
Своју фетишно-идолатријску улогу вериге су нашле и код сточара и
њиховог начина живљења. У Далмацији, пре јагњења оваца, бачица када
помузе прво млеко стави вериге у цедило, цеди пресно млеко преко њих па
тек потом кува, у веровању да јој врачаре не би покрале млеко те године.
Код Срба уочи Светог Мрате обичај је да се вежу вериге у чвор како не би
вукови клали стоку, а код Срба на граници са Хрватском то се радило о Божићу, с тим што су се вериге везивале пртеним концем како би се вуку везале вилице. Кад се изгуби стока у планини, везиване су вериге у чвор како не
би вук могао те ноћи да их покоље. Чвор се везивао наопако иза леђа. На
Рогозни када се уцрвља брав, очупају длаку око ране, задену је у вериге како би рана зарасла и престало црвљање. Када се излегу мали пилићи домаћица их покупи у решето па скине вериге и једно по једно провлачи кроз алку верижњачу, како их орлови и лисице не би сатирали. Пчелама се маја
(сируп) приносила кроз вериге па сипала у хранилице, а у вери да ће после
тога боље напредовати.7
3

Ф. Т. Вукановић, н. д., 175–176.
Р. Хасанбеговић, н. д., 87.
5
Ф. Т. Вукановић, н. д., 176.
6
Исто.
7
Исто, 177.
4
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У регулисању мира у кући код Срба у Белом Брду и Лешку на Бадње вече двоје из куће се ухвате за вериге и изљубе и тако наизменично док
се не изређају сви укућани. Ово се ради да би владала слога у кући.8
Када дуго падају кише и почну поводњи (поплаве), обичај у алексиначком Поморављу био је да дете посмрче (рођено после очеве смрти), узме
кишну глисту и обеси је о вериге како би киша и поводањ престали када се
глиста осуши као верига. На Рогозни глисту су везивали у чвор на вериге,
из истог веровања. Код Рома у Призрену глисту су везивали црвеним концем за вериге да би престала да пада киша. У Јелакцима у Жупи да би се
спречило падање града из куће је изношена совра, на њу су се постављали
поскурник, ложице (кашике) и вериге и веровало се да ће то спречити падање града.9
Вериге могу бити још: опасне, кобне, злохуде и слично. Да би се избегла кобност верига, постоје разна веровања и радње. Тако у Хрватској домаћица када скида бакрач са верига држи их да се не би заљуљале. Ово се
ради ради мртвих: ако би неко умирао у кући да се не мучи. Код Црногораца постоји веровање да ако се веригама замахује а нису у употреби кућа ће
запасти у дугове. Постоји веровање да ако пламен дохвати празне вериге
онда ће се душе предака које се налазе у веригама опећи; зато се вериге
приподижу или везују. У Конавлима верују да ако се вериге љуљају, љуљаће се и бродови на мору. Код Срба на Рогозни се верује да ако се вериге љуљају и стока ће се обадати. Веригама је приношена и жртва: глиста, длаке и
бели лук. У неким крајевима је клан и петао на кућном прагу, а глава, ноге,
перушка и нека пера вешани о вериге и ту су стајали док сами не падну.10
Поједини родови носе имена или презимена по веригама. Тако Аромуни из Клисуре 1811. живе у Панчеву и презиме им је Верига, а други род
по презимену Веригићи обитава у Смедереву 1848. године.11 Према веровању у злохудост верига и радњама да се то спречи и приношењу жртве веригама, вериге су се изједначиле са божанством ако узмемо у обзир да поједине религије забрањују помињање Бога без разлога.12
Преклад припада идолатријској групи предмета са огњишта и заузима посебно место у патријархалном веровању. Као кућни идол преклад сеже од млађег неолита па до данашњих дана. Праисторијски преклади су били најпре од печене земље у облику змије, а касније од бронзе и гвожђа;
имали су стилизовани облик животиња: змије, змаја, мечке, коња, говечета
и пловке. Код Срба и Албанаца на Косову јављају се преклади најчешће са
две главе и личе на праисторијске и античке, што сведочи о њиховој конти8

Исто, 177–178.
Исто, 178–179.
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Исто, 183–185.
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Исто, 185.
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нуираној улози. Преклад у облику змије је посвећен покојном претку.13 У
селу Виткову, 4 км источно од Александровца, за преклад кажу да је мечка.
Иначе, Витково је неолитски археолошки локалитет под заштитом државе у
површини од 120 хектара.14 На Копаонику преклад исто зову мечка и на његовој глави држе кадионицу којом сваког јутра каде огњиште и кућу (ово
ради домаћин).15 Прекладу је приношена жртва, односно људска крв да би
се помоћу ње врачало: од убијеног непријатеља (углавном Турчина) узимала се крв, која је стављана у керамички суд са поклопцем и закопавана поред преклада у огњишту. Сматрало се да ако крв узаври донеће несрећу
(освету). У том случају напуштана је и кућа и преклад, односно читава породица се расељавала. Сличан обичај је код Срба из Црне Горе који живе у
Јабланици и Топлици и који су гатали у крв. Код Албанаца, а због крвне
освете, поготову око мирења, убица би стављао главу преко преклада и чекао да ли ће домаћин да га убије или дигне са њега, што би значило и мир
између кућа. Геге у северној Албанији камене прекладе сматрају седиштем
вештица. Преклад има функцију чувара куће као и огњишта, поготову његов облик у виду змије. Змијска глава је нашла и употребу на крентама (бравама) улазних капија код Срба и Албанаца на Косову, у знаку чувара.16
Машице и ожег имају улогу чувара огњишта, а ако су у облику змије онда и чувара укућана. Код муслимана се обичава да у ситуацији када жена мора да изађе из куће а има мало дете, она поред њега остави машице да
га чувају од урока или пада из колевке.17 Машице имају и магијску улогу
код врачања (гашења угљевља). Њима се прво прекрсти вода у чанку, па се
узме жишка (жар) и баци у воду уз стално изговарање магијских речи.18
Бакрач је своју магијску улогу и функцију нашао код Срба у горњој
Морави на Косову у обичајима око рађања. Мајка чим роди узима новорођенче и ставља га у бакрач. Испод бакрача ложи сламу и уз љуљање бакрача и детета она пева „кувам месо старо четиристотине лета“, потом узима
дете и носи код оца у постељу.19
На Косову у горњој Морави код Срба и кантар је нашао магијску
примену о рађању тако што је на њему мерено новорођенче, али се његова
тежина није ником саопштавала ради урока и да дете не би слабило.20
13

Исто, 188.
М. Марић, Археолошки локалитети на територији Жупе александровачке, Жупски зборник, бр. 1, Александровац 2006, 27.
15
По усменом предању Бране Марковића из Шљивова.
16
Ф. Т. Вукановић, н. д., 190
17
Р. Фабијанчић, Р. Кајмаковић, Промене у народним обичајима и веровањима у
Жупчи код Брезе, Гласник Етнографског института, бр. 19–20, Београд 1973, 175.
18
Ф. Т. Вукановић, н. д., 190.
19
П. Влаховић, Обичаји о рађању код Срба, Зборник Етнографског института, бр.
13, Београд 1981, 61.
20
Исто, 61.
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Тег или ђуле од кантара нашло је примену у магији о рађању код муслимана. Преко тега је сипана вода која је потом хватана у посуду и давана
жени да пије а у веровању да ће престати да рађа женску децу, јер их је ђуле
асоцирало на тестисе.21
Маказама је сечен пупак новорођенчету, али да се не би прекидала
плодност маказе се нису затварале 40 дана.22 Код Влаха у Македонији маказе којима је одсечен пупак новорођенчету нису се отварале 40 дана како се
детету не би прекинуо живот.23
Бритва је нашла своју улогу у лечењу и то на следећи начин: када
неко има чиреве или гнојнице по телу бритвом прекрсте рану а дете посмрче (чији је отац умро пре његовог рођења) дуне у рану и каже: „Мене отац
оставио и ти да се изгубиш“. Бритвом још прекрштају ране и чешљем пређу
преко ње уз речи „беж да те посечем“.24 Бритвом је сечен и пупак али искључиво мушкој деци, како би се и даље рађали само синови. Надимак пупчара добила је управо због те примене.
На Копаонику катанац је имао магијску улогу у контролисању
плодности: млада пре венчања откључа катанац, а после венчања прође између кључа и катанца, па закључа катанац и изговори: „Кад откључам катанац тад да останем трудна“.25
У лечењу стерилитета магијску улогу је нашла брава, поготову ако
је била на вратима манастира и цркава. Млада би морала да подрани и да
пре свих на неки од празника оде до цркве и откључа браву и прва уђе у цркву.26
Код муслимана ако дете не напредује мења му се име, а један од начина је на кашику, тако да и кашика има своје магијске моћи. Поређају се
кашике и свака се именује (даје јој се име), онда се доводи дете да изабере
кашику и по имену кашике ће се убудуће звати.27
У Жупском зборнику бр. 3 (2008) објављен је први део овог прилога
са каталогом предмета. Представљена су 52 предмета од метала, а сада је
рад допуњен објашњењем магијског значења предмета.

21

Р. Хасанбеговић, н. д., 90.
Исто, 89.
23
Д. Антонијевић, Обреди и обичаји балканских сточара, Балканолошки институт
САНУ, бр. 16, Београд 1982, 59.
24
В. Николић, Прилози из народне медицине у Подрини, Гласник Етнографског института, бр. 2–3, Београд 1957, 13.
25
Б. Јовановић, Магија српских обреда, Нови Сад.
26
Р. Хасанбеговић, н. д., 85.
27
Исто, 175
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РЕЗИМЕ
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ МАГИЈСКЕ УПОТРЕБЕ
МЕТАЛНИХ ПРЕДМЕТА ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ЖУПЕ
У различитим поднебљима које су настањивали Срби магијско значење имају исти предмети, само што се то значење може разликовати од
краја до краја. Будући да је централни део сваког дома, огњиште садржи и
највећи број магијских значења у предметима који чине његов саставни део,
попут верига, преклада, машица, ожега-кукача. Често су се магијска значења давала бритви, катанцу, брави, бакрачима, маказама, кантару, брави.

SUMMARY
AN ENCLOSURE FOR THE STUDY OF THE MAGICAL USE
OF METAL OBJECTS FROM HERITAGE MUSEUM OF ŽUPA
The same metal objects belonging to the different climate regions inhabited by the Serbs, have the magical interpretations which may vary from region to
region. The fireplace, being a central part of every home, has the greatest number
of magical interpretations referring to its integral parts such as fetters, poker, fire
tongs. Very often, those magical interpretations were given to a razor, padlock,
lock, copper pots, scissors, scale.
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ИВАН БРБОРИЋ, кустос-историчар
Завичајни музеј Жупе
Александровац, Жупана Немање 95

UDK 94(497.11 Жупа)"18"(093.2)
321.61:929 Обреновић А.(093.2)
321.61:929 Обреновић Милан(093.2)

ПОСЕТЕ КНЕЗА МИЛАНА И КРАЉА АЛЕКСАНДРА
ОБРЕНОВИЋА ЖУПИ
АПСТРАКТ: Жупа је област специфична и по томе што су је кроз историју заобилазили српски световни владари али и црквени поглавари. Наиме, није остало забележено да
је неки од досадашњих четрдесет и пет српских патријарха посетио Жупу. Уз кнеза Лазара,
који је за центар своје државе изабрао ову област и двојице поменуте у наслову овог рада,
нема података да је још неки световни владар икада посетио ову област. То није био случај
ни у новијој историји, јер Жупу у својој 35 година дугој владавини није посетио ни Јосип
Броз Тито, као ни Слободан Милошевић. Овај прилог објављујемо у знак поштовања према
двојици владара из династије Обреновић, Милана и Александра, по коме Александровац носи име.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Србија, Кожетин, Александровац, Жупа, народ, владар, посете, Милан
Обреновић, Александар Обреновић

Друга половина XIX века по многим историчарима представља највећи процват у новијој историји Србије. Taj период је везан за владавину
породице Обреновић која је важила за напредну, модерну, проевропску владарску династију. За време њихове владавине, на Берлинском конгресу
1878. Србија је стекла независност. Такође, фебруара 1882. постаје краљевина. Војска је у потпуности модернизована, Србија је добила железницу,
телефон, поштански саобраћај... Спољна политика је била углавном аустрофилска, а у складу са тим и извоз који је млада држава остваривала у највећем делу ишао је управо у овом правцу. Роба која се извозила била је разноврсна, али највећи проценат извоза чинила је крупна стока и воће, од којих
је шљива била на посебном месту. Тако је забележено да је Србија 1867. године имала приход од извоза шљиве 12 милиона златних динара.
Да ли су и у коликој мери ови успеси и процват државе били везани
за личне способности владара ове династије или су историјски процеси који
су се у то време наметали у великој мери допринели њиховој популарности,
тема је за дубља научна истраживања. Ипак, оно што се са сигурношћу може тврдити јесте да је владарска династија Обреновић оставила неизбрисив
печат у историји Србије.
За Жупу, чланови ове владарске династије представљају више од
осталих из више разлога: први је тај што је кнез Милан Обреновић био први

Иван Брборић

206

Жупски зборник, 5/2010

владар после ослобођења од Турака који је посетио тадашњи Кожетин. То
се догодило 16. маја 1875. године. Народ из свих крајева Жупе се окупио у
великом броју око кожетинске цркве где је свештеник Никола Павловић
(Поповић), намесник жупски, прочитао своју беседу:
Добро нам дошао Светли Господару,
У смиреној радости и великој утехи исказујемо сви сакупљени, и
они што за сада овде недошавши, највеће задовољство што пресветло и
премилостиво лице Твоје књажевске светлости овди и у нашем крају виђамо. И зато дижемо своје руке, Господу Богу што је управио своје премиле
стопе доћи у ово доста удаљено место гди овај, Ваша Светлости, премили
народ држи даноноћно свете молитве Богу за Твоје благополучно здравље,
дуг живот и срећно твоје владеније. И при дочеку твоме Господару у
овом месту а и на сваком свесрдно вапијемо: Господи, спаси Кнеза нашег
Милана М. Обреновића IV од лозе и династије Обреновића и услиши наше
молитве.
Благоволи Светли Господару увеселити и овај ваш крај народа са
овим скупом пред вашим очима, са премилостивим вашим погледом кад се
све мало и велико, старо и нејако, радно и срдачно што данас вашу светлост овди у нашој средини видимо. Како овдашњи народ твој жељан те
одамна овди видети, испунимо се желни Те виде, а то желе и Срби, браћа
наша из преко границе наше премиле отаџбине, стара Србија Вашу Светлост и у њиховој средини видети.
Нека Господ Бог са престола свог услиши молитве твог верног ти
народа да дуго и срећно на ползу наше премилостиве отаџбине поживе,
тако да и стара Србија, наша браћа која под јармом турским и сада стоји
од ига ослободиш и границе душманове придобијеш.
Живео наш кнез Милан М. Обреновић на дику и понос Србије на
многаја љета Амин.
16. маја 1875. године
Ваша Светлости
препонизни
Никола В. Павловић
Намесник жупски1

1

Милорад Сијић, Чаршија, Александровац 2007, 35.
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Краљ Милан Обреновић

Кожетин је осамдесетих година XIX века био мала варош која се
дислоцирала са околних падина око кожетинске цркве на простор данашњег Александровца. Ту се формирао слој богатих трговаца који је по сваку цену желео доминацију у односу на Брус, варош која је јачала у оквиру
истог Козничког среза и претила да преузме улогу административног центра среза, који је са 98 села и површином од 1000 квадратних километара
представљао један од већих срезова у Србији.
Због свега тога, али и осталих бенифиција које би могли имати, довитљиви кожетински политички прваци су дошли на идеју да Кожетин промени име у Александрово или Александровац, по тада малолетном престолонаследнику Александру. С тим у складу 27. маја 1882. Kожетинци на
двор шаљу два писма. Прво писмо било је упућено краљевићу Александру а
друго актуелном владару, краљу Милану Обреновићу:
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ПИСМО ПРВО
Ваше величанство, милостиви Краљевићу.
Још од оно доба кад је твој прадед славни Обреновић први на „Такову“ заставу за слободу развио, још од тог доба велимо, па све до данас у
овом месту наши старији и ми са њима и после њих, загрејани најтоплијом
љубављу, верни и одани срцем и душом, носимо у срцима нашим лозу – племе, славних Обреновића јасно свагда и свугда исповедамо нашу поданичку
верност и оданост славним Обреновићима. Том оданошћу, том верношћу
нашом, са осталом браћом нашом Србима, са мудром управом омиљених
нам Обреновића, сада драгог нам господара и краља Милана I а твог рођеног оца, до данас доста доживесмо; доживесмо да се Србија, после толико
стотина година пропасти наше на Косову, опет уздиже на степен краљевства, твој отац Обреновић IV, наш владалац и као Немања краљем, а ти
драги краљевићу као наследник престола краљевског у Србији Краљевић.
Па у тим доживелим жељама, буди нас још једно за нас драгоцено и за наше ово место жеља и из љубави и оданости к славним Обреновићима креће
нас да поред значајности великог и славног акта за сво србство и племе
славни Обреновића односно краљевства; да поред блиске нам значајне
историјске вароши-столице Кнеза Лазара поред гроздове Жупске гиџе винограда Кнеза Лазара, а испод дамнашњег под Немањићима града „Козника“ и дамнашње вароши „Будимља“ отворимо и нашу околину Жупску, од
наших жупана постојећу овом месту други нови акт а то је: Желимо те
драги Краљевићу и молимо те са најпокорнијом и верном нашом поданичком молбом да нам се кумства примиш и досадању нашу нову варошицу Кожетин, именом твојим „Александровац“ или „Александрово“ наименујеш и
покрстиш, те тиме Жупи и околини њеној између историјско значајни места овековечиш и твоје име славног Обреновића V-ог међу верним и даним
твојим Козничанима и учврстиш у историјске значајности.
Жељни овога свечанога акта, на име кума и покровитеља ове варошице у тебе драги Краљевићу – која је варошица после твога рођења изнова за неколико година подигнута и у средини Жупе; молимо те да нам ову
молбу не одрекнеш, за које смо под данашњим и нашем омиљеном владаоцу
Краљу Милану I-ом а твом добром оцу и молбу послали, потписали сви грађани варошице, са највећом надом да ће нам се жеља испунити.
Преиспуњени радости и милина, да нам је овако лепа и племенита
мисао из твојих верни ти одани проистекла, а за твоју историјску успомену и твојих и наших потомака, кличемо да радосним усклицима да живи
наш драги и омиљени господар и краљ Милан I а твој отац, да живи наша
мила краљица Наталија, а твоја мати, да нам живиш и ти драги и најмилији наследниче престола србског краљевског и лозе Обреновића и нама нови куме, да живи народ србски.
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Љубећи те твоји одани грађани вар. Кожетина: Никола В. Павловић, намесник Жупски, Гера В. Поповић, Светозар Поповић, Свећеници, Јосиф Петровић, Јово Поповић, учитељи, Милић Величковић, председник
општ. кожет. Јован Поповић, Радисав Ћоћић, Павле Поповић, Јанићије
Николић, Јеврфем Мијаиловић, Нићифор Поповић, Новица Минић, Никола
Милосављевић, Макарије Томовић, Филип Николић, Нестор Мијаиловић,
Коста Минић, Јефта Чолић, Никодије Ђукић, Јован Петровић, Закарије
Бачевић, Аврам Мијаиловић, Божидар Максимовић, Глигорије Јевтовић,
Мијајло Марковић, Арсеније Савић, Јаков М. Петровић, Миладин Минић, Јеврем Максимовић, Сима Минић, Аврам Милићевић, Тодор Тодоровић телеграфист, Алекса Антић, Јован Кнежевић, Радуле Мијаиловић, Мијаило Јозић, Божидар Новаковић, Јанићије Ракић, Герасим Џамић, Радосав Атанасковић, Љубомир Дуњић, Петар Петровић, Петар Николић, Грујица Лазовић, Јеремија Ђурђевић, Михаило Живадиновић, Јован Милосављевић.
27. маја 1882. године – Кожетин.2
ПИСМО ДРУГО
Време носи бреме, а време и мења бреме!
Време је било кад су наши преци и њихови свештеници морали се
крити од турског ига, гди год по планинама и гудурама и тамо подизати
храмове за богомоље, па ма колики они били, само да сачувају веру и да не
угине православље, тада и у то време овди у Кожетину наши старији причају да су Турци цркву раскрили и у неколико разорили, но мучени народ са
свештенством ипак да би веру очувао, покрио је исту говеђом кожом и у
њој се причешћивао по чему се је ово место и прозвало „Кожетин“.
После кад је дошло време да се Турака опростимо и да се ових шест
округа ослободе, пружио је своју јуначку руку блажено почивши књаз Милош и послао свога човека, а рођеног из овог места неког Илију Крцића, који најпре сабра народ у Кожетину, па одатле поче истериват Турке до
Крушевца па после из Крушевца преко границе и оста у Кожетину за Жупског капетана.
Ово је место господару, по старини познато и значајно је доста
што је стожер жупске питоме долине, но некако се је за неколико под владавином разкнеза Карађорђевића заборавило и тако није могло добити среће да се и раније уврсти међу варошице, па иако је имало цркву, школу и неколико дућана.
Ми видевши да смо у нашој старој и заборављеној паланци, потрудили смо се те померисмо чаршију на сасвим ново, лепше и удобније место,
гди се можемо шириши и бољем успеху надати и тако је од 1878. године до
2

Архив Србије, Министарство унутрашњих дела (МУД)-РХ-113-1882.
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сада нарастао број на 70 кућа, које дужана и непрестано на новоме месту
изузимајући број кућа преко 60 што стоје на старом месту намложава се.
Ми кад видосмо да боље иде похитасмо са молбом код владе Вашег
Величанства за проглашење варошице и сунце нас огрија 1. марта 1880. године под којим је благоизволело ваше величанство указ потписати да се село Кожетин проглашује за варошицу.
Овим је господару учињена неописива будућност нашем потомству
у овом месту а све о милости Вашег Величанства, па за успомену обновљеног и подигнутог овог места најпонизније молимо Ваше Величанство за
одобрење да се од сад ова варошица зове место вар. Кожетин, варошица
„Александровац“ или „Александрово“ а све у здравље ваше и име нашег општељубљеног и младог огранка престолонаследника Александра, да буде
ова жупска варошица његов рукосад и под његовим закриљем, јер је после
његовог рођења подигнута проглашена за варошицу добила среску кућу, телеграфско и поштанско надлежателство.
Потпуно се надамо да ће ваше величанство својим родитељским
оком погледати на нас и нашој молби, као молби карановчанима удовлетворења дати.
Јесмо најоданији твоји верни поданици грађани вар. Никола В. Павловић, намесник жупски (следе потписи осталих грађана као у првом писму), 27. маја 1882. године – Кожетин.3
Краљ Србије Милан Обреновић у свом одговору каже:
Ми
Милан Први
по милости Божијој и вољи народној
Краљ Србије
На предлог Нашег Министра унутрашњих дела решили смо
и решавамо:
да се варошица Кожетин, у округу Крушевачком, по изјављеној жељи њених становиника, од сада зове „Александровац“.
Наш Министар унутрашњих дела нека ово решење изврши.
19-ог јуна 1882. године
у Београду.
Овај указ је извршен овако:
1. Писмом у препису саопштен начелништву Крушевачком и наређено му да га одмах изврши,
2. Печат за новине да се штампа4

3

Исто.
Милослав Бонџић, Сто педесет година Основне школе у Александровцу 1837–
1987, Александровац 1987, 80.
4
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Овим документом је започела историја Александровца, до данас административног центра познатог српског виногорја. Александровац, додуше привремено, добија битку са Брусом јер се седиште среза премешта из
Виткова у Александровац где је 1884. године изграђена среска кућа.5 Године 1899. и званично се Жупски срез дели на два мања, жупски са средиштем
у Александровцу и копаонички са седиштем у Брусу.6 Тренутно премештање центра среза у Александровац није једина позитивна ствар која се догодила после промене имена: забележено је да је варошица недуго после промене имена добила и телеграфску службу са једним стално запосленим телеграфистом.7
Са новим именом чаршија убрзо стиче физиономију урбане варошице, са пространом главном улицом која је целом дужином добила калдрму,
а ужи центар је био покривен коцком. Уређени тротоари, шорови, школа,
кафане, трговачке радње, улично осветљење (фењери на петролеј, а касније
петромакс лампе) пружају слику Александровца тог времена који се, иако
тек формирана варош, убрзано развијао.

Краљ Александар Обреновић
(фотографија из фундуса Историјског музеја Србије)

5
У тој згради се налазило седиште општине Александровац до 1996. године: М.
Сијић, н. д., 36.
6
Милован Матић, Кознички срез, Жупски зборник, бр. 1, Александровац 2006, 85.
7
М. Бонџић, н. д., 80.
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КРАЉ АЛЕКСАНДАР У ЧАРШИЈИ
Дана 22. јула 1894. године Његово Величанство Краљ Србије Александар I Обреновић посетио је Александровац и одсео у кући свештеника
Марка Богдановића, гди је био ручак, о трошку Општине и Среза.8 После
посете кнеза Милана Обреновића ово је друга посета владара из династије
Обреновић Жупи, тј. Александровцу. Са том разликом што је овога пута
Александар дошао као краљ Србије и човек по коме град носи име. То је и
разлог што су припреме за долазак биле врло опсежне.
Краљ је са целокупном свитом стигао из правца Копаоника и Бруса.
Александровац је био свечано украшен српским заставама, славолуцима и
гирландама; плотови су били поправљани данима уназад, куће окречене,
калдрме покрпљене. Двориште куће попа Марка, у коме је данас смештен
Завичајни музеј Жупе, било је украшено тарабама чије летвице су биле обојене у складу са бојама заставе (црвено-плаво-бело). У двориште је пободен
велики јарбол од јеле, донет са Копаоника, на којем се вијорила велика српска тробојка. Кућа попа Марка била је посебно прилагођена да буде краљева резиденција. Доксат је преуређен у спаваћу собу тако што су лукови затворени новоуграђеним прозорима. Краља је дочекао велики број људи, а
једна од атракција је била и то што се тада млади трговац Љуба Трифуновић врло хитро успентрао уз јарбол у дворишту.9 Интересантно је да се јарбол деценијама касније чувао у породичној кући Трифуновића у центру
Александровца.
Краљ је између осталог обишао и подрум, у коме је данас смештена
етнографска збирка Завичајног музеја Жупе, који је био препун бачви са вином из винограда свештеника Марка Богдановића, народног посланика и
врло богатог човека. Приликом ове посете, у сећањима мештана која су се
преносила генерацијама, остало је неколико анегдота. Пита краљ попа Марка: Попе, у којој бачви ти је најбоље вино? Поп Марко Богдановић, који је
био изузетно духовит човек, одговори: Ваше величанство, у оној највећој
бачви је вино за општински суд; ова до ње има вино за срески, а одма` до
ње за окружни суд; а оне две бачве на десној страни садрже: прва вино за
Касаџију, а она друга за Апелацију.10
Хроничар Александровца тог времена и летописац цркве кожетинске, свештеник Светозар Поповић, писао је и о краљевој посети кожетинској цркви: Дође краљ пред цркву, а ту се сјатило много света. У порти су
у првом реду стајале истакнуте личности, окружне, среске и општинске
власти, свештеници, учитељи, богати трговци, а иза њих голема маса људи. Било је време Пречесте, па је много људи дошло и због причешћа, а и да
8

Летопис Цркве александровачке.
М. Сијић, н. д., 37.
10
Милослав Бонџић, Жупске новине, бр. 202, 1. јул 2002, 3.
9
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види краља, за шта су се наравно, побринуле ондашње власти и цивилне и
полицијске. Сачувана је фотографија тог догађаја.
Приликом посете краља Александра кожетинској цркви забележена
је још једна анегдота која се преноси с колена на колено све до данашњих
дана: Краљ уђе у цркву, присуствова богослужењу, а потом у црквеној порти, поздрави опет, као и пре уласка у цркву, упарађену масу речима: Срећан вам причест, Срби! Маса у један глас гракну: И Вама, Ваше Величанство! Краљ затим упита: Јесте ли сви постили? Маса опет сложно одговори: Јесмооо Ваше Величанство! На опште изненађење неко из масе дрекну: Нисмо сви постили, Ваше Величанство? А ко није постио? – упита
краљ. Из масе се чу одговор: Поп Марко Богдановић, Ваше Величанство!11

Александар Обреновић и Драга Машин
(фотографија из фундуса Историјског музеја Србије)
11

Исто.
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РЕЗИМЕ
ПОСЕТЕ КНЕЗА МИЛАНА И КРАЉА АЛЕКСАНДРА
ОБРЕНОВИЋА ЖУПИ
Жупа је у својој историји била област коју су ретко посећивали српски духовни али и световни владари. Овај прилог говори о две посете Жупи
владара из династије Обреновић, Милана и Александра, по коме је Александровац добио име. Из доступних извора дати су основни подаци о томе
на који начин су Жупљани дочекали владаре, али и генерацијама сачуване
анегдоте и занимљивости које су се дешавале приликом ових посета. Приказан је и начин на који је Александровац добио име, тј. два писма која су
Жупљани послали краљу Милану и краљевићу Александру и одговор краља
Милана у којем је услишио жељу Жупљана да Кожетин промени име у
Александровац.
SUMMARY
THE VISITS TO THE DISTRICT OF ŽUPA
OF THE PRINCE MILAN AND KING ALEXANDER OBRENOVIĆ
The Serbian spiritual and secular rulers rarely visited the district of Župa
in its history. This paper is on two visits of the Obrenović dynasty rulers to the
district of Župa, Milan and Alexander, after whom the city of Aleksandrovac was
named. This paper provides the basic data from available sources on how the citizens of Župa welcomed the rulers and it also includes preserved anecdotes passed
down to generations and other interesting items which happened during these visits. The manner in which Aleksandrovac was named is also shown i.e. two letters which were sent to King Milan and prince Alexander by the citizens of Župa
and King Milan`s response showing that he complied with the wish of the citizens of Župa to change the name of Kožetin to Aleksandrovac.
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ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКА ДРУШТВА
У БРУСУ 1910–2010
АПСТРАКТ: Рад се бави настанком и развојем планинарско-скијашких удружења
из Бруса од оснивања Секције Српског планинског друштва у Брусу 17. маја 1910, преко
Друштва за телесно васпитање „Партизан“ Брус, основаног 1952, до Планинарско-скијашког
друштва „Сребрнац“ основаног 1970. и Ски клуба „Бела река“ основаног 1992. Детаљно су
приказане разноврсне активности бруских, али и српских планинарских и скијашких удружења на Копаонику од почетка XX века до данас.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Брус, Копаоник, планинарска друштва, скијашка друштва, смучање, течајеви, такмичења, излети, еколошке акције

Планинарство је од оснивања до данас имало интересантан и динамичан развитак. Од врло уске организације аристократског типа, створене у
Енглеској 60-их година XIX века, састављене углавном од свега неколико
десетина чланова – богатих људи, јавних и научних радника, пред Други
светски рат, у појединим земљама, попут Шведске и Чехословачке, развило
се у масовне организације широког социјалног састава. У социјалистичким
државама постало је масовна организација и у целини гледано тек је у XX
веку добило прави и пун смисао – повратак човека природи.
Прва планинарска и алпинистичка организација у свету – Alpine
club, основана је у Лондону 1857. године. Пет година касније, 1862, основан
је у Бечу Oesterreicher Alpenverein, а наредне, 1863. у Олтену Schweizer Alpen club. Године 1874. никли су клубови у Торину, Паризу и Загребу.1 Следеће, 1875. године2 у Ослу (Норвешка) основан је и први смучарски клуб.
Претеча савременог планинарства у Србији је велики научник, природњак Јосиф Панчић (1814–1888), који је са ученицима обилазио планине
вршећи научна истраживања. Поједини његови ученици основали су планинарске организације у Србији.
Јосиф Панчић је кренуо са „пет лицејски служитеља и једним полуслужитељем“ 2. јула 1856. у свој први научни обилазак Србије; 30. јула прешли
су Ибар, 4. августа коначили на Равном Копаонику, 5. у Брзећу, а 6. августа
1
2

годину.

Јелена и Миладин – Буда Радовић, Копаоник – водич, ЈП Национални парк 1999, 73.
Планинарски клуб „Бегаљица“ у Свилајнцу означио је за почетак свог рада 1875.
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„из Бруса, најмање србске варошице, отишли смо преко Славе, места где је
некада Краљевић Марко у славу диз’о и одмарао се – у Витково на конак“.
Знаменити путописац Феликс Каниц, 30. јуна 1860. прешао је Ибар,
неколико дана провео на Копаонику, посетио сабор Светог Методија на Метођу и преспавао у Брзећу; 4. јула по подне провео је у Брусу и наставио
пут Виткова остављајући незаборавне описе и непоновљиве цртеже Бруса,
Копаоника и њихових житеља.
На Великој школи у Београду, 27. јануара 1869, Јосиф Панчић је
одржао чувено предавање „Копаоник и његово подгорје“.
Од маја до августа 1889, Живојин Мишић врши рекогносцинирање
топографске секције Брус у коју је улазио готово цео Копаоник (до границе са Турском). Био је то његов први долазак на Копаоник (други: јула
1900).
Краљ Александар Обреновић, у пратњи своје свите, „благоизволео“
је кренути 18. јула 1894. преко Прокупља, Куршумлије и Блажева на Копаоник. У подне је стигао на Суво Рудиште, а 21. јула посетио је Брус.
Отомар Рајзер, кустос Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву, у друштву колектора Ивана Сантаријуса, Јосипа Лакташа из истог
Музеја и проф. Живојина Ђорђевића и Јосипа Коха, преко Блажева су стигли на Копаоник „где проходисмо на све стране бујне планинске пашњаке и
лијепе шуме оморике...“, саопштава Рајзер у Извјештају о успјеху орнитолошких путовања у Србију... од 22. до 27. јуна 1899.

Српско планинарско друштво
Српско планинарско друштво је званично основано у сам освит XX
века, 27. маја 1901 (по старом календару) у Београду, на иницијативу Српског геолошког друштва.
Те, 1901. године учињен је први корак. Подстицај за то нађен је у
књизи Елизе Жан-Жак Рекли Шта прича планина: са 35 слика у тексту3,
коју је превео Ђура Милијашевић, а објавила Српска књижевна задруга.
Српско геолошко друштво на челу са академиком Јованом Жујовићем
(1856–1939) преузело је иницијативу за формирање таквог друштва. „Дана
27. маја 1901. састали су се пријатељи Планинарског спорта у једној дворани пријашње Високе школе у данашњој старој згради Београдског универзитета, где је Алекса Станојевић (1865–1959) одржао једно предавање
о задацима планинских друштава уопште, а напосле и у Србији. Дана 14.
јуна потврђена су Правила Српског планинског друштва, те је бирана прва
управа. Оснивача је било око двадесет, особито професора и пријатеља географских и природних наука. Број чланова је убрзо нарастао до шезде3

Елизе Жан-Жак Рекли, Шта прича планина: с 35 слика у тексту, превео Ђура
Милијашевић, Београд 1900, 212.
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сет, те је првим предсједником изабран Жујовић, а потпреседником Станојевић.
План Друштва је био да се на брду Авали крај Београда постави у
висини од 600 метара туристички павиљон, који је међутим касније подигло
шумарско одељење Министарства привреде, те је тај павиљон ставило Планинарском Друштву на располагање. Слиједеће године је друштво правило
излете на Авалу и Космај, и скоро је заспало до 1909. године када је опет
обновљено...“
Штампа тога времена пропратила је оснивање Српског планинарског друштва. Издвајамо чланак из Српских новина4 који илуструје мотиве и
циљеве друштва, прожете позивом на повратак човека природи и њеним исцељујућим моћима:
„Неколики наши љубитељи природе и радници на распростирању
природњачких знања сондирају већ од дужег времена земљиште, да
се и у нас оснује једно друштво са специјалним задацима: да у публике развија укус за природом, да ствара олакшице српским научницима и уметницима при њиховим екскурзијама по српским земљама, да помажу малу индустрију планинског становништва и подижу на удесним планинским местима склоништа за похађаче српских планина. Друштво би се имало звати: Српско Планинско Друштво и, као што се види, било би као позната алпијска друштва у
других народа. Ради оснивања овога друштва овлашћен је један нарочити одбор, који је предузео да у недељу, 27. ов. м. сазове један
већи скуп, те је ради тога упутио многим овд. виђеним грађанима
овако писмо:
Поштовани господине
Познато Вам је из новина да су неколики наши љубитељи природе и
радници на распростирању природних знања дошли на мисао, да и у
нас оснују једно алпијско друштво под именом: Српско Планинско
Друштво.
Познавајући Вас као пријатеља овако лепе идеје и овако корисне
установе, потписатоме је част у име нарочито овлашћеног одбора умолити Вас, да изволите доћи у недељу, 27. ов. м. у 10 сах. пре подне у познату
Вам салу Велике Школе ради оснивања овога друштва и избора његове
Управе.
Београд, 25/V. 1901.
С одличним поштовањем

4

Српско планинско друштво, Српске новине, год. LXVIII, бр. 115, Београд, 27. мај
1901, 1 (одговорни уредник тог броја Српских новина био је Лука Лазаревић).
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Нема сумње, да је овако једно друштво од непосредне користи и као
спорт, а и као научно друштво за омладину оба пола и свих редова.
Осем тога оно може у своје чланове убројавати и све друге пријатеље природе из много ширих класа и тако имати општег значаја за
све нас. Поред тога, што је велика природа најбољи лек за све муке
и невоље, које човека опхрвавају у тешкој животној борби; поред
тога што се проматрањем природе и изласком у природу најбоље
упознаје њено величанство, њена лепота и њен животворни дах; поред тога, што се тек у природи људска душа може запајати идеалима и вишим осећањима: у природи се, путујући кроз њу, најбоље
снажи патриотизам и дружељубље, а поред тога најбоље и уништавају свеколика зла људске друштвене сујете и људских слабости.
Ето стога ми и поздрављамо ово друштво и препоручујемо да га грађани прихвате оберучке и број чланова увећају.“
Године 1909. Српско планинарско друштво уводи у свој програм
скијање и санкање. Београдска штампа је 11. октобра те године објавила
ванредна издања, а у једном од њих се наводи: „Бугарски краљ са пратњом
стиже ових дана у Крушевац па ће одатле на Копаоник. По изричитој жељи
у тој екскурзији пратиће га Јован Цвијић. Престолонаследник Александар и
два члана нашег кабинета дочекаће краља Фердинанда у Крушевцу где ће
га поздравити у име краља Петра“. Бугарски краљ је стигао у Брус 12. октобра на доручак, а потом је наставио пут на Копаоник одакле се вратио наредног дана „на вечеру код г. Боже Јеличића, па је наставио пут за Крушевац и Софију“.

Планинарско друштво у Брусу
Београдски дневни лист Мали журнал5 од 17. маја 1910. доноси занимљиво сведочење о оснивању планинарског друштва у Брусу. На живописан и ироничан начин, а у духу ондашњег времена, каже се:
„Мало котериско друштво у оваком малом месту, жудно славе, чим
чује, кажу, да се негде појавило какво хуман друштво – одмах се сакупи и почне `дебатовати` да то друштво и овде у Брусу треба установити. Тако је било и са новоустановљеним „планинским друштвом“.
„Устаје доктор (Александар Протић – прим. аут.) као обичан сазивач одбора друштва и по довољном објашњењу за сазив и циљ тога
друштва – предлаже да се изабере председник.
Па кога ћемо другог него доктора! – виче поп Храна (Хранислав Поповић – прим. аут.).
5

Бруска хроника: Путник, Мали журнал, бр. 136, Београд, 17. мај 1910, 1–2.
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Прима се! – устаје говорљив учитељ Драгољуб (Беочанин – прим. аут).
Живео доктор! – једногласно настављају: порезник и учитељ Божо.
А, кога ћемо за потпреседника овога друштва? – устаје, скромно, говорити поп Храна.
Поп Храну! – виче доктор.
Живео поп Храна! – проговарају порезник и Драгољуб учитељ.
Нећемо поп Храну!
Нећемо! – раздере се неки Бељо механџија (Световид Радуловић –
прим. аут.).
Вичите, бре, окрене се брзи својој братији, да нећемо поп Храну!
Нећемо!
Нећемо! – чују се, кажу, гласови.
Па добро, кад нећете поп Храну, да узмемо газда Станисава Урошевића, одговори доктор.
Прима се! – виче Драгољуб учитељ.
Живео газда Станисав! – повичу порезник и Божа учитељ.
Сад је ред, браћо, да изаберемо секретара, проговара љутито доктор.
– Ја мислим да изаберемо за секретара поп Храну?
Па, зар нећете мене? – проговори срдито Драгољуб, учитељ.
Право је да буде секретар поп Храна, одговара доктор; јер је он пропао на кандидацији за потпреседника.
Прима се! – одговара намрштено Драгољуб учитељ.
Живео – одговарају порезник и Божо.
Заказујем други састанак ради пријема друштвених статута за среду,
а сад, благодарећи друштву на указаној нам почасти – објављујем да
је овај састанак закључен – проговори доктор, а за тим се сви разиђу“.
Друштво је показало извесну активност, што се може видети из следећих извора:
Из Српског планинског друштва.6
Извештавају се чланови српског планинског друштва, да је, заузимањем ревносног члана управе, г. М. Вукосављевића – Ћамура, подигнута на Копаонику удобна барака, у којој ће чланови моћи добити чисту постељу и добру храну. Барака има две собе са по три кревета, једну собу за оставку и трпезарију. Налази се на месту Сребрнцу, десет минута испод Јарма, а пола часа удаљена од Сувог Рудишта. Баракер се зове Алексије Филиповић. За бараку иде се од Бруса до села Влајковаца, истим путем којим и за Јеличићеву стругару, а иза овога села скреће десно, што је обележено нарочитом таблом“.

6

Из Српског планинског друштва, Самоуправа, Београд, 3. јул 1910, 3.
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У Брусу је 1912. године постојала секција Српског планинарског друштва из Београда, као и Друштво за улепшавање и уређење Бруса и Копаоника.
„Излет на Копаоник
Један састанак на највишем месту у Србији7
На дан светог Методија Копаоничког, 20-тог овог месеца сав копаонички живаљ, у својој планинској свечаној и живописној ношњи,
скупља се око црквишта Светог Методија. Тај дан је једна од највећих свечаности у томе крају, то је слава планине Копаоник.
Секција Српског Планинског Друштва у Брусу и Друштво за улепшавање и уређење Бруса и Копаоника, одлучили су да на тај дан организују један велики излет на Копаоник са пењањем на Сухо Рудиште.
После Миџора, Сухо Рудиште је највиши врх у Србији – 2148 метара. Са тог виса протеже се поглед преко целе Старе Србије и Нове
Слободне Србије. Види се знатан део Босне и Херцеговине и догледа се Црна Гора. И кад не би било чувених копаоничких лепота, само то, тај поглед на стару српску царевину, довољан је подстрек на
се изађе на Сухо Рудиште.
Управа горњих друштава постараће се за кола од Крушевца до Бруса и Мрамора, а исто тако и за јахаће коње до Сувог Рудишта. Сем
тога, наћи ће се и преноћиште и станови за излетнике, бринуће се о
њиховој храни. Ко би желео да узме учешћа у овом излету, треба да
се јави закључно до Видова-дне: Друштву за уређење и улепшавање
варошице Бруса“.
У извештају о раду планинарских и других друштава у Крушевачкој
области до 1914. године наводе се интересантни детаљи, на пример:
„Друштво је правило излете на Јастребац и Копаоник. Излети су
трајали по неколико дана, нарочито јуна и јула месеца при походу
Копаонику. Средства су превозна била коњ и кола, а највише пешачење. Пењање на највећи врх `Миланов врх` (2160 метара) и одатле
посматрање излазак или залазак сунца, за чију су величанствену лепоту слабе речи. То се једино тамо може осетити.
Видети Криву Реку, Блажево, извор реке Топлице, Бећировац и чувено Брзеће, где се још и данас налазе грдно велике гомиле згуре,
остаци старих пећи где се рудно благо прерађивало. А шта да кажемо о лепоти Грашевачке реке и њеним водопадима, потом о Кознику граду и његовој околини, дивној Расини, китњастој Жупи чувеној
7

Излет на Копаоник: Један састанак на највишем месту у Србији, Политика, год.
IX, бр. 3009, Београд, 5. јун 1912, 2.
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са својих винограда. А ко ће моћи набројати све лепе крајеве нашег
округа, који се налазе у свима срезовима.
Разгледати остатке наше славне прошлости у старим црквама и то
бејаше задатак Планинског Друштва, почињући са црквом Лазарицом, Наупаром, Св. Романом, манастиром Стрмцем; старом обновљеном црквицом у општини Криворечкој која својим споменицима, спомен-плочама казиваше јасно, да ту бејаше склониште црквених великодостојника, кад пропаде Пећска Патријаршија. Како то
лепо стоји на плочи написано: ’Овај се храм обнови трудом оца Вукена и народа општине Криворечке, у доба велике нужде и глади,
кад султан пође на Љехе’ (1618), или прочитати натпис на гробу тога патриоте свештеника који гласи: ’Љубио си ову српску земљу добри оче Вукена и Бог да те прости’“8.

Између два светска рата
Јован Жујовић је 1922. године сазвао своје дугогодишње сараднике,
Недељка Кошанина и Душана Спирту, да би обновио рад Српског планинарског друштва. Обновљено друштво, које није имало подршку ни са које
стране, успело је да оснује свега три нова друштва: у Београду, Новом Саду
и Нишу.
Крајем априла 1924. у Београду је организована прва планинарска
изложба на којој је приказано 180 фотографија српских планина, као и друга документација о развоју планинарства у Србији. „Планинарски шпорт
није још ни данас по Србији довољно раширен и организован, а једино је
Српско Планинско Друштво то које шири идеју планинарског шпорта, који
али још није продро у ширу публику“,9 писали су 1924. године загребачки
планинари.
Одбор за подизање Споменика у Брусу и Пирамиде на врху Копаоника борцима из Устанка 1917. године, формиран је 10. фебруара 1926.
Прва група од три планинара Српског планинарског друштва обишла је Копаоник током 1931. године
У хроници ових догађаја 1932. година је изузетно важна. У мају те
године група од 17 чланова Српског планинарског друштва из Београда
стигла је на Копаоник. „На стругари (а) смо нашли један пар смучки“, бележи један од њих. После неколико сати смучања они су напустили Копаоник. Овим догађајем почиње савремена планинарско-смучарска хроника Копаоника. У тој години бележимо и да је 24. јануара одржана прва годишња
8
Културни рад у обл. Крушевачкој до Великог Светског рата: Планинско друштво, Крушевачки гласник, год. II, бр. 32, Крушевац, 24. јун 1928, 3.
9
F. B., O počecima planinarstva u Srbiji, Hrvatski planinar, god. XX, br. 2, Zagreb,
1924, 30–31.
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скупштина Соколског друштва у хотелу „Копаоник“ у Брусу. Изабрана је
нова управа: за старешину Милан Величковић, срески лекар, управник бановинске болнице и Дечјег опоравилишта; за заменика Марко Фелер, апотекар; за секретара Риста Спасић, учитељ. Оснивањем Удружења студената
планинара 1932. године, планинарска организација у Србији добила је шири
замах.
Током фебруара 1933. на Копаонику скаути су опремали летовалиште где ће моћи и „не чланови провести пријатно и јефтино лето“. У овом
подухвату су били ангажовани и туристичко друштво „Морава“ у Нишу,
као и „Путник“ из Београда.
Година 1935. представљала је даљу афирмацију Копаоника као
спортског и рекреативног центра:
– 5. јануара клуб „Копаоник“ је отворио смучарски течај за жандарме. За време Божићних празника организован је излет чланова Српског планинарског друштва и других друштава из Београда, када је њих 120 било
смештено у Јеличићкој стругари;
– половином јануара сељаци на Копаонику су први пут те зиме видели смучаре у већим групама;
– током септембра организован је тродневни излет Српског планинског друштва на Копаоник;
– Управа Српског планинарског друштва из Београда обишла је у
новембру планинарски дом у изградњи на Копаонику, започет лета исте године. Копаоник је био под снегом, а сматрало се да ће изградњом планинског дома Копаоник „постати наше најлепше летовалиште и смучарски
центар“.
– 10. децембра смучари су већ били на Копаонику, а 25. истог месеца започело је примање пријава за Божићни излет Српског планинарског
друштва на Копаоник и Метовку.
За 1936. годину бележимо изузетно значајан догађај: 7–8. јануара
одржано је Прво званично смучарско такмичење на Копаонику. У алпској
комбинацији победник је био Војин Смодлака, а у спусту Драгош Стевановић.10 Те године Планинарски дом на Копаонику примио је прве госте, њих
150. Одржана су такмичења у скијању; курсеви за смучаре и планинаре.
Студенти, соколи, граничари и други постали су редовни гости Копаоника.
У Дому су постојали проблеми са водом: цеви су пуцале од мраза, а генератор струје је стално подбацивао. Око 20. априла Соколско друштво у Брусу
почело је да објављује недељне Зидне новине, које су дељене по свим сеоским соколским четама.
10
Прва смучарска такмичења у свету почела су 1879. године, када су у Норвешкој
организована такмичења, најпре у скоковима, а од 1884. и у трчању. Године 1924. у Шамонију (Француска) одржана је Прва зимска олимпијада, док је у Србији прво такмичење организовано на падинама Авале јануара 1929.
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Године 1937. смучарска сезона на Копаонику трајала је од јануара
до марта. „Сунце пали јаче него у јулу на мору“, бележи један посетилац.
„Пре подне часови на курсу, по подне вожња (скијама), излети, практично
извођење оног што се пре подне научило. До стругаре, до Марјана, на Гобељу, или Караман, већ према знању курсисте, најчешће на врх Копаоника“.
Почетком јануара (9.) одржане су смучарске утакмице: у алпској комбинацији победили су Даворин Жван и Олга Поповић.
Наредна, 1938, година представљала је даљу афирмацију Копаоника:
– 8. фебруара је одлучено да се сва смучарска такмичења Србије
одрже на овој планини, а 22. фебруара да се приликом подсавезних смучарских утакмица одрже и утакмице за првенство Београдског универзитета;
– фебруара и марта је радила стална бесплатна смучарска школа,
као и други смучарски течајеви;
– Српско планинско друштво је 18. децембра одржало Скупштину
са које су упућени позиви за Божићни излет на Копаоник.
У години 1939. региструјемо следеће догађаје:
– на Копаонику је 7. јануара, на Божић, под покровитељством ректора др Драгослава Јовановића одржано смучарско првенство Београдског
универзитета;
– 25–26. фебруара организовано је такмичење у алпској комбинацији;
– током јула планински дом Српског планинског друштва примио je
госте који су летовали на Копаонику;
– Београђани, Загрепчани и велики број странаца боравили су крајем године на Копаонику; њихови утисци су били повољни, осим недостатка места за спавање.
Година 1940, уочи почетка Другог светског рата у Краљевини Југославији, била је пуна збивања на Копаонику:
– од 7. до 9. јануара одржана су смучарска такмичења ученика гимназије „Краљ Александар I“;
– 2, 3 и 4. фебруара организовано је смучарско првенство БЗСП-а,
на којем су чланови „Југославије“ однели највише победа, а првенство дама
освојила је Ива Јошт;
– 15. фебруара почео је соколски смучарски течај;
– 23–24. марта око 50 смучара учествовало је на недељним такмичењима за првенство Копаоника; осим београдских, учешће су узели и смучари из Јужне Србије и Сарајева;
– 25. марта Мирко Брачић, члан београдске „Југославије“, победио
је познатог словеначког репрезентативца Кнапа у трци на 18 километара.
Одржане су велике смучарске утакмице сарајевских, београдских и скопских смучара;
– током јуна и јула београдски омладински планинарски клуб „Север“ подиже на стрмим странама Сувог Рудишта на домаку Треске своју
планинарску кућу, чиме и Треска улази у програм посетилаца Копаоника;
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– 26. септембра почеле су припреме за српски смучарски слет планиран за фебруар наредне године на Копаонику;
– 23. октобра стигла је спортска комисија ради припрема за Српски
смучарски слет. Акција београдске штампе и Радио Београда за организовање Српског смучарског слета на Копаонику примљена је свуда са великим
задовољством;
– почетком новембра проширен је састав одбора за смештај смучара
и гостију на Копаонику;
– 15. децембра Копаоник је био покривен снегом од преко 60 центиметара. „Планинарски дом је био скоро пун, тамо је љубазни домаћин Хакија. Једна спортска комисија планинарског друштва се већ дуже време налазила на Копаонику и радила на маркацији терена...“ „Север“ је завршавао
своју вилу;
– 19. децембра Српско планинарско друштво је позвало такмичаре
да се пријаве за такмичење у смучању на Божић 1941, уз учешће такмичара
из свих крајева Југославије.
У 1941. години, на Копаонику је већ 1. јануара почела рада Смучарска школа. На Божић, 7. јануара, одржана су смучарска такмичења за
првенство Копаоника, уз учешће 300 такмичара, међу којима су биле и две
такмичарке. Укупан победник у алпској комбинацији била је екипа „Југославије“.
У периоду после убиства краља Александра I Карађорђевића, 9. октобра 1934, политичке прилике у земљи утицале су и на Српско планинарско
друштво, у којем је дошло до подела и сукоба између старијих и млађих чланова. Сукоби су кулминирали 1940. када је основан Акциони одбор, у чијем
јавном прогласу се наглашава „да је потребно прилагодити рад друштва потребама савременог планинарства и омогућити улазак у организацију пријатеља планинарства из свих друштвених слојева“.
Током Другог светског рата Планинарско друштво није радило. Архива је склоњена и сачувана, а одржавани су састанци ради старања о материјалним добрима друштва и о планинарским домовима.

После Другог светског рата
После Другог светског рата планинарство у Србији је добило снажан замах. Током 1946. године почеле су да ничу прве планинарске групе,
које се касније развијају у све масовније секције при разним фискултурним
савезима.
Година 1947. била је у знаку грађевинских радова на Копаонику: током јула предузеће „Јастребац“ из Крушевца градило је зграду за сточарску
фарму, а испод Сувог Рудишта планинарски дом.
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Смучарска такмичења омладинаца села Брзећа под руководством
Михајла Петровића, на релацији дужине 250–300 метара, одржана су 22. децембра исте године.
Година 1948, има значајно место у историји планинарства Србије.
Наиме, на другом конгресу фискултурног савеза Југославије одлучено је да
се планинарство издвоји у посебну организацију, тако да је 27. јуна 1948.
основан Планинарски савез Србије. Изабрани су председник Савеза Влада
Поповић и Извршни одбор од 16 истакнутих планинара. Послератни период
иначе карактерише масовност планинарских акција, брзи развој алпинизма,
пећинарства, оријентације и смучарства.11
Остало је забележено да је децембра 1948. референт за фискултуру
при среском НО у Брусу био Видосав Танасковић.
На иницијативу Ђоке Кртинића, начелника Војног одсека у Брусу,
јануара 1949. формирана је смучарска секција у надлежности Војног одсека.
Тај одсек је упутио демобилисаног извиђача-смучара Драгослава Николића
из Дренове на смучарски курс који се јануара и фебруара те године одржавао при Војном дому на Копаонику. Марта месеца Николић је постављен за
руководиоца омладинске смучарске секције и заједно са Борком Ђорђевићем – Бибом учествовао је на првом смучарском првенству Србије на Копаонику.12
У Војној смучарској секцији, која је имала око 20 чланова, између
осталих су били: Ђоко Кртинић начелник Војног одсека у Брусу, Драгослав
Николић из Дренове, Борко Ђорђевић из Бруса, Видосав Танасковић из
Горњих Левића, Милутин Зићко – Зићко из Рибара, Божидар Рафаиловић –
Барока из Бруса, Мијушко Марковић из Милутовца, Драган Милинчић из
Милентије, Мита Вуковић из Бруса, Радосав Џодић из Мале Врбнице, Душко Игњатовић, директор основне школе у Блажеву, Миша Чикарић, фискултурни радник из Златара, Десимир Добродолац из Брзећа, Милан Лазић
из Ливађа, итд. Ова секција је активно радила до 1955. године.
Година 1949, има значајно место у хроници спортских такмичења на
Копаонику. У периоду 9–13. фебруара одржано је прво послератно смучарско такмичење на овој планини у алпским и нордијским дисциплинама (IV
првенство Србије). Победник у скоковима био је Арсеније Лазић, са скоковима од 15,5 и 16 метара.
Изузетно значајан догађај у 110 година дугој историје планинарства
Србије десио се почетком јула 1951. када су планинари Србије имали ретку
прилику да истовремено обележе три јубилеја, а планинари Бруса су се нашли у средишту тих догађаја што је допринело оживљавању и масовности
ове дисциплине на нашим просторима. Покренут је и први планинарски часопис у Србији под називом Кроз планине, а у уводнику првог броја његов
11
12

Јелена Радовић, Миладин – Буда Радовић, Копаоник, 87–88.
Аранђел Јеличић, Бруски трагови, књ. 2, Брус 2001, 594–596.
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уредник бележи: „Тако се и овога пута догодило да се стогодишњица прве
посете бисеру српских планина – Копаонику, од стране првог и једног од
највећих природњака Србије Панчића, подудари са педесетогодишњицом
стварања прве планинарске организације у Србији и десетогодишњицом
најсветлијег момента у историји наших народа – Народног устанка од
1941“.13
Јосифа Панчића није освојила само природна лепота огромног масива: интересантно и разноврсно биљно царство и неиспитано минерално благо још више су разбуктали љубав неуморног трудбеника науке према овој
планини. Дух планинара и трагање за непроученом флором водили су Панчића од планине до планине, по Србији и Бугарској, али од свих балканских
брда, Копаоник му је највише прорастао за срце. Он се није задовољио само
једним успоном на Суво Рудиште. Први успон на Копаоник био је само
подстицај за остале, а било их је најмање шеснаест. У то време познавали су
га готово сви чобани са Копаоника као лекара који је знао сваку травчицу.
Панчић је довео на Копаоник и прве планинаре, излетнике – своје лицејце.
Сваки долазак је све више разгарао љубав према планини. Бити повремени
гост Копаоника, то је била тренутна радост, а Панчић је желео да буде нешто више од повременог госта – да буде домаћин огромног масива. Зато и
није чудо што је у последњој својој опоруци изразио жељу да буде сахрањен на Сувом Рудишту, одакле се на све стране пружа величанствен
поглед.
Суво Рудиште (2017 м), највиши врх Копаоника, који је до тада носио назив Миланов врх, од ове године носиће назив Панчићев врх.
Посмртне остатке великог српског научника и првог природњака др
Јосифа Панчића пронели су у малом белом ковчегу направљеном од „Панчићеве оморике“ 5. јула 1951. последњи пут улицама Београда студенти и
млади планинари Србије, на путу за Копаоник, планину коју је највише волео и на чијем је врху желео да почива. Као последња смена почасне страже
крај ковчега са Панчићевим земним остацима у аули Природно-математичког факултета стајали су академици Иван Ђаја, Милутин Миланковић, Коста Тодоровић и Душан Недељковић. Пред зградом научне установе чијем
је оснивању Јосиф Панчић дао свој скроман допринос, бели ковчег је сачекало око хиљаду планинара у строју под пуном планинарском опремом.
Ковчег су пратили: породица, академици, потпредседник Президијума Народне скупштине ФНРЈ Моша Пијаде, представници Универзитета, високих
школа, итд. Поворку су завршавали планинари. Дуж тротоара до железничке станице грађанство је одавало почаст великом научнику. На станици вагон је прикључен специјалној композицији пуној планинара. Под Копаоником сачекаће ковчег остали планинари Србије, одакле ће посмртне остатке
13

1951, 1–2.

Пола века планинарства Србије, Кроз планине, год. I, бр. 1, Београд, децембар
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Панчићеве сви заједно, 7. јула, на својим рукама изнети до маузолеја на врху планине где ће он одсад заувек почивати, пише београдска Политика.14
Седмог јула, после говора Коче Јовичића који је у име планинара
Србије одао пошту једном од пионира планинарства Србије, један планинар
је прочитао одломке Панчићевог рада о Копаонику. Панчићеви посмртни
остаци смештени су у маузолеј који је на предњој страни имао урезану гранитну плочу са именом и презименом научника, са годином рођења и смрти, док на задњој страни стоји мермерна плоча са натписом: „Остварујући
завет Панчића преносимо га овде да вечно почива и објављујемо његову поруку упућену српској омладини да ће тек дубоким познавањем и проучавањем природе наше земље показати колико воле своју отаџбину. Седми јул
1951. Српска академија наука – Универзитет у Београду – Савез планинара
НР Србије“.15
На Копаонику је одржана и друга по реду планинарска школа за наставнике планинарства.
Трећа годишња скупштина Планинарског савеза Србије одржана је
30–31. децембра 1951. у Нишкој Бањи. Скупштини су, осим 113 делегата
планинарских друштава, присуствовали и делегати Планинарског савеза Југославије, Југословенске народне армије, Градског партијског комитета, Савеза за телесно васпитање „Партизан“, итд.
На скупштини је истакнуто да је „планинарство у Србији показало
очигледно велики успех. Оно је успело да се претвори у масовну и чврсту
организацију која заузима видно место међу масовним и фискултурним организацијама а нарочито по својој улози у ванармиском војном васпитању
својих чланова. Њена основна активност на пример – излети и походи – исказана у бројкама је оставила дубок утисак на присутне. 115 друштава са
око 25.00016 чланова организовали су у току 1951. године 2.268 излета и похода на којима је учествовало 41.220 чланова и препешачено 865.620 километара, а посећене су све планине у Србији изузев Мироч-планине и две
планине у Старом Влаху. Неке и много пута...
Године 1951. прослављен је јубилеј – 50-годишњица планинарства у
Србији. Од већих манифестација извештај се дотакао свечане академије на
Коларчевом универзитету у Београду 26. маја, свечаног планинарског митинга на Авали 27. маја за успомену на годишњицу када је 1901. тог дана у
Београду основано прво Српско планинско друштво и слета планинара на
Копаонику од 6. до 8. јула којом приликом је одржана манифестација у част
10-годишњице народног устанка. За време слетских дана на Копаоник су
14
Научни радници, студенти, планинари и народ главног града одали су дужну пошту успомени великог научника др Јосифа Панчића, Политика, Београд, 6. јул 1951, 3.
15
Ђ. П., У Маузолеју на Копаонику извршена је сахрана посмртних остатака др
Јосифа Панчића, Политика, Београд, 8. јул 1951, 2.
16
Почетком 1951. године у Србији је било укупно 96 планинарских друштава са
20.000 чланова.
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изнети посмртни остаци Јосифа Панчића и сахрањени у специјално припремљеном маузолеју на Сувом Рудишту. Тиме је одато поштовање великом
културном раднику, научнику и планинару Панчићу који је још пре равно
сто година први пут излазио на Копаоник заједно са својим `лицејима` који
су и били идејни покретачи за оснивање Друштва“.17
У пролеће 1952. године на Копаонику су постојала два активна
објекта за смештај планинара:
„Дом „Олга Поповић-Дедијер“ на Копаонику – 1.701 м. Управља
Економска служба Планинарског савеза Србије. 80 комплетно опремљених
лежишта у собама и око 100 комплетно опремљених постеља у скупним лежиштима. Стално особље, потпуна опскрба. Из жел. станице Рудница 4,30
часова хода.
Кућа на Глогу на Копаонику – 1.206 м. Приватна кућа под надзором
Планинарског савеза Србије. 20 некомплетних постеља на скупном лежишту. Стални домаћин. Топло пиће, без хране. Из жел. станице Рудница 2,30
часова хода“.18
У Београду је 16. марта 1952. одржана оснивачка скупштина Спортског друштва „Партизан“, а 12. маја основано је друштво за телесно васпитање „Партизан“ у Брусу. Током марта на Копаонику је одржан течај за инструкторе и водиче зимског планинарења, који је похађало 20 чланова планинарских друштава из Србије.
Планинарска школа Планинарског савеза Србије организовала је лета 1952. године два 15-дневна течаја за планинарске водиче: један на Проклетијама, а други на Копаонику од 1. до 15. августа. Планинарски савез
Србије организовао је Савезни планинарски табор (под шаторима) на Копаонику од 1. до 30. августа исте године.19
Осим штафете Планинарског савеза Југославије, планинари Србије су 1953. године предали своје поздраве председнику Јосипу Брозу
Титу (1892–1980) преко две посебне штафете. Прву, која је кренула из
Пријепоља 2. маја, чланови Планинарског друштва „Жељин“ из Александровца преузели су на Гочу 9. маја и предали је члановима Планинарског друштва „Копаоник“ из Бруса. Они су је наредног дана пренели до села Горњег Ступња, одакле је штафета наставила пут Крушевца
и Јастрепца. 20

17

Душко Јовановић, Скупштина планинарског савеза НР Србије, Кроз планине,
год. I, бр. 2, Београд, јануар–фебруар 1952, 64–66.
18
Дом „Олга Поповић-Дедијер“ на Копаонику: Кућа на Глогу на Копаонику, Кроз
планине, год. I, бр. 3, Београд, март–април–мај 1952, 113.
19
Важно обавештење, Кроз планине, год. I, бр. 3, Београд, март–април–мај
1952, 103.
20
Штафета Планинарског савеза Србије, Кроз планине, год. II, бр. 7, Београд, јануар–април 1953, 32.
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За 1954. годину бележимо Скупштину ДТВ „Партизан“ у Брусу и
КУД-а „Јосиф Панчић“, обе одржане 14. марта.
Наредне године, 6. новембра 1955, организовано је Саветовање планинарских друштава среза Крушевац у просторијама друштва „Јастребац“ у
Крушевцу уз учешће планинарског друштва „Копаоник“ из Бруса.
Током марта 1956. „Партизан“ из Бруса је организовао обуку на
смучкама и у околини варошице. Уређена је свлачионица и набављен већи
број скија и справа за вежбање.
Година 1959, према сачуваној документацији, била је значајна по
следећим догађајима:
– крајем јануара одржана је Годишња конференција ДТВ „Партизан“ у Брусу;
– у јуну је организован марш „Трагом расинских партизана“;
– за август је остало забележено замирање културног и спортског
живота Бруса: две године без културно-забавног живота; аматерско позориште не ради, а читаоница и књижница не раде поодавно; четири месеца није
приказана ниједна биоскопска представа; ДТВ „Партизан“ није учествовао на
среском слету; спортско друштво „Копаоник“ је расформирано по други пут.
Јануара 1961, Земљорадничка задруга из Бруса је уз сагласност НО
општине Брус претворила салу ДТВ „Партизан“ у магацин за кукуруз. После гашења биоскопске сале, библиотеке и позоришта, исту судбину је доживео и ДТВ „Партизан“.

Планинарско-скијашко друштво „Сребрнац“
Идеја о оснивању планинарско-смучарског друштва у Брусу постојала је током 1960-их, да би потпуно сазрела 1969. године. Све припреме су
обављене до краја те године, тако да је почетком јануара 1970. одржана
оснивачка скупштина ПСД „Сребрнац“ у просторијама Гимназије у Брусу.
Донет је Статут друштва, а за првог председника изабран је професор математике Томислав Вељковић. Члан управе био је наставник физичког васпитања Миодраг Шулић.
Од настанка 1970. године, ПСД „Сребрнац“ је радио све до 1990.
Његов дводеценијски развој може се поделити у три периода: 1970–1980;
1981–1983; 1983–1990. године.
Период 1970–1980. карактерише велики ентузијазам и изнад свега
жеља да се остваре утврђени задаци и циљеви друштва. Прве активности
друштва, излети и радне акције, изведени су под руководством проф. Томислава Вељковића. Доласком професора физичког васпитања Богољуба Јефтића 1973. године, овакве акције добијају још шири и организованији карактер. Његовом иницијативом, 18. септембра 1974, основано је Спортско друштво ДФК „Гимназијалац“. Ова два друштва су седамдесетих година прошлог века успоставила изванредну сарадњу.
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Бележимо податак из септембра 1970. о успешном раду Дома рудара „Олга Дедијер“ на Копаонику.
Јануара и фебруара 1971. на Копаонику није било слободних места
због великог интересовања за зимовање. Дана 26. фебруара пронађени су
смучари нестали на Копаонику.
Поводом 70-годишњице планинарства у Србији и 30-годишњице
устанка против фашизма, на Копаонику је од 3. до 7. јула 1971. одржан Десети слет планинара Југославије на коме је учествовало преко 6.000 планинара
из СФРЈ, а међу њима и чланови ПСД „Сребрнац“ из Бруса.21 Још почетком
јуна почела је изградња правог планинарског града од шатора под Гобељом
на Копаонику, који је могао да прими више од 10.000 учесника и гостију.
Друштво је током 1970-их година учествовало на многобројним
оријентационим такмичењима у: Чачку, Новом Пазару, Горњем Милановцу, на Копаонику, Тари, Поповој шапки и у Брусу.
ПСД „Сребрнац“ је јануара 1972, под руководством професора математике Томислава Вељковића и наставника физичког васпитања Миодрага Шулића, организовао прво зимовање ученика бруске гимназије на Копаонику. Ученици су боравили на Сребрнцу, у три руиниране зграде које су биле власништво Земљорадничке задруге „Копаоничанка“ из Бруса. За загревање просторија коришћене су лимене пећи, тзв. бубњаре, донете из Гимназије у Брусу. Објекти су били капацитета тридесетак лежајева, а мање просторије су коришћене за економат, кухињу и трпезарију. На овом зимовању
била је и група ученика из Сталаћа. Ученици су користили ски-лифт на Рендари, власништво ПСД „Јастребац“ из Крушевца.
Доласком професора физичког васпитања Богољуба Јефтића много
тога се променило набоље: почиње да ради школа смучања, организују се
курсеви прве помоћи, као и савлађивања извиђачких и планинарских вештина. Свакодневно обавезно смучање било је у терминима од 9 до 12 часова пре подне, и од 15 до 16.30 по подне. Културно-забавни живот су у вечерњим часовима организовали сами ученици. Посебан проблем је било
отежано снабдевање намирницама које су допремане са задружне фарме на
Рендари, јер је пут Сребрнац–Рендара често био непроходан због великих
снежних наноса.
У периоду 21. јануар – 1. фебруар 1974. смена од тридесетак смучара чланова ПСД „Сребрнац“ из Бруса похађала је школу скијања на Копаонику. Исте године, 18. септембра, основано је Спортско друштво ДФК
„Гимназијалац“.
Годину 1975. на Копаонику обележило је и првенство Србије у алпским дисциплинама одржано у фебруару месецу. И те године интересовање
за зимски боравак на Копаонику било је велико. За илустрацију наводимо
21

јун 1971, 9.

Планинарски град на Копаонику, Политика, год. LXVIII, бр. 20720, Београд, 12.

Планинарско-скијашка друштва у Брусу 1910–2010

231

да је у периоду од 7. јануара до 4. фебруара за 60 ученика организован боравак у две смене на Сребрнцу. Адаптиране су помоћне просторије у задружним зградама, па је капацитет повећан на 45 ученика у једној смени. Побољшана је и опремљеност друштва, које је у то време поседовало: више од
60 пари смучки за алпске и 12 пари за нордијске дисциплине, 10 пари ски
ципела, 50 металних кревета са јастуцима и јоги душецима, 250 ћебади и
150 чаршава, комплетан кухињски прибор за припрему хране и послуживање 60 особа.
Период 1976–1981. одликује редован и успешан рад школе смучања,
са више од 80 полазника годишње. Осим из Бруса и околине, полазници су
долазили из свих југословенских градова: Београда, Скопља, Приштине,
Сплита, Чачка, Ниша, Светозарева, Прокупља и Крушевца. У почетку се настава одвијала без ски лифта, али је крајем 70-их година и он набављен и
постављен у популарном „Леваку“ на радост многих љубитеља смучања. Из
хронике друштва бележимо да је на седници одржаној 6. фебруара 1978. донета одлука да се на семинар смучања упуте професори физичког васпитања Миљко Поповић и Зоран Станковић.
Јануара 1976. на Копаоник се одлазило за свега 50 динара у организацији ПСД „Сребрнац“ из Бруса.
Овакво прегалаштво донело је и резултате, а први већи успеси забележени су током 1975. године. Један од највећих остварила је Ксенија Шуловић на првенству Србије у алпским дисциплинама, који је одржан током
фебруара на Копаонику. Она је у конкуренцији млађих пионира освојила
треће место у слалому.
На првом отвореном првенству Копаоника, фебруара 1976, на Рендари, сестре Ксенија и Наташа Шуловић су у конкуренцији млађих пионира
освојиле прва места у слалому и велеслалому. Исте године, Ксенија је на
првенству Србије заузела треће место у велеслалому, док је на Седмом
школском првенству Србије била друга у слалому. Завидне резултате постигли су и други бруски ученици: Срђан Наранџић, Ненад Ружић, Гордан
Цветковић, Ивица Иванов, Бока Иванов, Радосав Вучковић и Хранислав Чукурановић. На регионалном такмичењу у велеслалому Бока Иванов је освојио треће место, а исти успех остварио је и на Другом републичком првенству ОСИШОС, док су Зоран Илић, Андреја Чукурановић и Александар
Малинић заузели седмо, девето и дванаесто место.
На Сребрнцу је 26–27. фебруара 1977. у организацији ПСД „Сребрнац“ из Бруса организовано смучарско такмичење у алпским дисциплинама
уз учешће ПСД „Јастребац“ из Крушевца. Крајем децембра за најбољег
спортисту године у анкети листа Стварност (Брус) проглашен је Петар
Живанчевић, голман ФК „Копаоник“ из Бруса, а за најбољу спортисткињу
Ксенија Шуловић, смучарка ПСД „Сребрнац“.
Бројни излети током седамдесетих година прошлог века били су једна од основних активности планинарске секције овог друштва. Поменимо
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дводневни излет на релацији Мрамор–Дубока–Панчићев врх, као и многе
једнодневне: Копаоник, Митрово поље, Жељин, Крива река, Козник.
Један од похода био је традиционални 18. марш „Трагом расинских
партизана“ 1977. године, правцем Брус–Слава–Дренча–Поглед–Брезовица–
Попина–Трстеник.
Током 1976. и 1977. на Копаонику бележимо акцију омладинаца ентузијаста и чланова планинарско-смучарских друштава из Бруса, Крагујевца, Рашке, Краљева, Сјенице, Пирота, Ниша, Куле и Смедеревске Паланке.
Они су у сарадњи са припадницима војног гарнизона из Чачка градили стазу од Панчићевог врха до Дубоке. Друштво је учествовало на многобројним
сусретима планинара, попут оног у Митровом пољу 19–20. марта 1977.
У периоду 12–20. фебруара 1978. одржан је семинар за учитеље
смучања на Копаонику. ПСД „Сребрнац“ из Бруса су заступали професори
физичког васпитања Миљко Поповић и Зоран Станковић. Друго републичко првенство ОСИШОС у смучању организовано је на Копаонику од 14. до
15. фебруара исте године.
Године 1979. Копаоник је поново угостио такмичаре: Треће републичко првенство ОСИШОС у смучању одржано је 23–26. фебруара, а 9–10.
марта смучарско првенство Србије у алпским дисциплинама.
У периоду од 6. до 10. марта 1980. на Копаонику су одржане прве
Зимске олимпијске игре Србије, чију масовност илуструје учешће 164 ученика из 69 школа и 94 омладинца из 22 места у Србији.
Рад ПСД „Сребрнац“ у периоду 1981–1983. био је прилично пасиван. Друштво је и даље било организовано у две секције: смучарску и планинарску. У ово време десили су се разорни земљотреси на Копаонику, па
су објекти на Сребрнцу били оштећени у тој мери да је безбедност полазника школе доведена у питање. На Мрамору, као и у Брзећу, у Белој Реци, јануара 1981, пуштен је у рад нови ски лифт.
Године 1982. на Копаонику је одржан Балкански шампионат у смучању, а марта исте године и првенство региона Краљево у оквиру ОСИШОС-а. Наташа Шуловић је као старија пионирка освојила прво место у
слалому. Велики подвиг извело је осам чланова друштва 1982. године реализацијом марша Брус–Београд, рутом: Брус–Трстеник–Крагујевац– Младеновац–Космај–Авала–Пионирски град (Београд). Поводом двогодишњице
смрти Јосипа Броза, 4. маја 1982. на Мрамору је 220 омладинаца и омладинки из пет општина узело учешће на маршу „Трагом Титових револуционара“.
У историјату друштва издвајамо и 1983. годину: иницијативом групе ентузијаста крајем септембра те године сазван је састанак на коме је донета одлука о оживљавању рада ПСД „Сребрнац“. Формиран је иницијативни одбор у коме су се, између осталих, налазили: наставник Миодраг Миловановић, председник друштва; професор Богољуб Јефтић; Аца Вуковић, дугогодишњи секретар и Милисав Шуловић, дугогодишњи председник дру-
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штва. Већ новембра те године ПСД „Сребрнац“ је активирао рад; оживљена
је смучарска секција која је од тог времена организовала школу смучања
сваке године, осим 1987. када није било довољно снежних падавина.
Школа смучања је организована и у самом Брусу на падинама Росуље код Дечјег одмаралишта „Звездара“ и „Врачар“. Од такмичара треба поменути: Тању Тошев, Хранислава Чукурановића, Младена Тошева, Драгана
Б. Јевтића, Катарину Марковић, Александра и Александру Миловановић,
Сању Вељић, Сашу Шовића, Сретена Ивезића, Ивану Живановић, Марка
Јевтића, Валентину Милосављевић, Драгана Јовића, Бојану Стаменковић,
Радосава Мијатовића, Драгана Чоловејића, Дејана Миловановића, Мирољуба Луковића, Ану Бисерчић, као и ветеране Верољуба Вељића, Јефту Миловановића, Милана Петровића, Слободана Миљковића Бобеју и друге.
У ово време организовано је више планинарских излета. Секција
Горске службе спасавања је после оживљавања рада друштва организовала
вишедневни курс на коме је 18 полазника обучено у пружању прве помоћи,
вожњи санки и друго. Том приликом посебно ангажовање испољио је Миливоје Павловић. Секција ипак није окончала успешно започет рад због тога што одговорна лица из Планинарског савеза Србије нису одржала завршни курс и обавила испитивање полазника курса. Позиву се није одазвао ни
Савез планинара бивше Босне и Херцеговине, после чега је рад Горске службе спасавања при ПСД „Сребрнац“ замро.22
Трка за европски куп (ФИС) и првенство Србије у бијатлону одржани су 1984. године. Наредне, 1985. године од 3. до 10. марта организовани
су 18. сусрети новинара – смучара Југославије, који су 5. марта обишли општину Брус. Друга трка за европски куп (ФИС) одржана је 1986. године.
Од 3. до 4. маја 1987. око 120 омладинаца из Александровца, Бруса,
Врњачке Бање, Трстеника и Крушевца учествовало је на маршу „Трагом
Титових револуционара“ на релацији Златари– Богише–Равни–Разбојна.
Поводом 100-годишњице рођења Јосифа Панчића планинарско друштво „Јосиф Панчић“ из Београда и Планинарски савез Београда организовали су меморијални поход на Копаоник, уз учешће 400 планинара из Србије, Црне Горе, Македоније и других република.
Први Куп Југославије у слалому и велеслалому за категорију „цицибани“ на Копаонику одржан је 14–15. јануара 1995.
У организацији Националног парка Копаоник, 3. децембра 1995. започела је велика акција чишћења Копаоника од смећа, конзерви, флаша, кеса, итд. Учествовало је више од 1.000 младих: припадници Војске Југославије (гарнизон из Рашке), ученици и студенти из Бруса и Рашке.
Године 1996. организовани су Полицијски шампионат балканских
земаља, „Бамби“ куп и друга такмичења.
22

Мирољуб Максимовић Буца, ПСД „Сребрнац“ – Брус и његов утицај на развој
смучања у Брусу, дипломски рад, Београд 1990.
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До новог оживљавања рада ПСД „Сребрнац“ долази током 2000. године, на иницијативу Милосава Филиповића – Фикија. На дан 6. јуна одржана је Изборна скупштина друштва којој су присуствовали Драган Божовић, председник Планинарског савеза Србије и Милица Јовановић, секретар
Планинарског савеза Београда. После скупштине, за групу од око 50 планинара, махом деце, организован је излет до Запланине где су обишли водопад
Јеловарник.23
Планинарска секција друштва је организатор низа акција, попут одласка на Фрушкогорски маратон, Видовданске походе у организацији ПСД
„Јастребац“ (Крушевац), а учествује и у разним манифестацијама ПСД „Копаоника“ (Београд). Од тада до данас раде и друге секције, а друштво „Сребрнац“ је активан чинилац на планинарској карти Србије.
Година 2010. била је посвећена и обележавању великих јубилеја:
100 година организованог планинарења у Брусу и 40 година од оснивања
ПСД „Сребрнац“. Тим поводом, 25. децембра одржана је свечана скупштина у Дому културе у Брусу. Реферат о развоју планинарства поднео је Милосав Филиповић – Фики, а додељена су признања заслужним појединцима
и организацијама. Као гости говорили су г-дин Угринић, председник ПДС
„Бегаљица“ из Свилајнца и г-дин Лазић, председник ПСД „Копаоник“ из
Београда, обојица пореклом из Бруса.

Ски клуб „Бела Река“
Ски клуб „Бела Река“24 основан је 1992. године. Председник клуба
је Драган Поповић Зеја. За овај клуб су скијали: Марко Костић, пионирски
репрезентативац Југославије; Зоран Костић који је на Бамби купу 1996. године освојио треће место, Радош Јаћовић, сви из Брзећа; затим Петар Поповић, Немања Милосављевић, Стефан Миљковић, освајач неколико златних
и сребрних медаља на првенству Србије и Југославије за пионире, сви из
Бруса; Магдалена Кецојевић из Ниша, Милица Миљковић из Београда.
Клуб је током 2010. године обновио рад под вођством МиљковићаБабеје.
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Милосав Филиповић, Сто година организованог планинарења у Брусу и 40 година од оснивања ПСД „Сребрнац“, Реферат на свечаној скупштини ПСД, 25. децембар 2010.
24
Аранђел Јеличић, Бруски трагови, књ. 2, Брус 2001, 600.
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РЕЗИМЕ
ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКА ДРУШТВА У БРУСУ 1910–2010
У раду је представљен настанак и развој планинарско-скијашких
удружења из Бруса од оснивања Секције Српског планинског друштва у
Брусу 17. маја 1910, преко Друштва за телесно васпитање „Партизан“ Брус
(основаног 1952), Планинарско-скијашког друштва „Сребрнац“ (1970) и
Ски клуба „Бела река“ (1992). Исцрпно су приказане активности бруских
али и српских планинарских и скијашких удружења на Копаонику: такмичења, смучарски и планинарски течајеви, изградња планинарских домова,
еколошке акције, излети и друге активности.
SUMMARY
MOUNTAIN-CLIMBING AND SKIING SOCIETIES IN BRUS 1910–2010
This paperwork describes the beginning and development of mountainclimbing and skiing societies from Brus, starting with the foundation of Serbian
Mountain-Climbing Society in Brus on May, 17 in 1910, through the Society for
Physical Education „Partizan“ – Brus founded in 1952, Mountain-climbing and
Skiing Society „Srebrenac“ founded in 1970 and Ski Club „Bela Reka“ founded
in 1992. The activities of those societies as well as the activities of other Serbian
mountain-climbing and skiing societies are described in this paperwork in detail:
competitions, skiing and climbing courses, building of the mountaineering centres, ecological actions, trips, and many other activities.
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МИЛОШ ОБИЛИЋ ИЗ ЖУПЕ
АПСТРАКТ: У раду је наведена једна легенда о Милошу Обилићу, која га пореклом и животом везује за жупска села: Гаревину, Лаћислед, Доњи Ступањ и Мрмош.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: легенде, Жупа, Милош Обилић, Милошев град

О највећем јунаку Косовског боја (1389) Милошу Обилићу, који се
свесно жртвовао за слободу свога народа, постоји богата усмена и писана
књижевност у различитим жанровима и више записа хроничара, махом
странаца. И поред тога, мало се поуздано зна о његовом пореклу и животу.
Највише сведочанстава постоји o његовом великом подухвату, убиству турског султана Мурата, и трагичном крају, што је најчешћи предмет песника
и хроничара.
Порекло овог великог јунака је историјска непознаница. Оно је било
више предмет легенди него хроничара. У легендама Милоша својата десетак крајева у Србији, Херцеговини, Македонији и „старој Србији“.1
Жупа крушевачка, такође, својата Милоша Обилића као свога јунака. У колективном памћењу народа овог краја постоји више легенди различитог садржаја о овом хероју, па и о пореклу – родитељима и месту рођења
и живљења и о подвизима. Легенде казују да је Милошев отац племић пореклом из Жупе (најчешће се помињу села Гаревина и Злегиње) па и змај, да
му је мајка била сестра цара Душана а у некима и вила. Као место рођења
помиње се више топонима у Жупи2 и село Кобиље у бруској општини. Живео је у своме двору на Облој (или Јовановој) чуки, вису на десној обали реке Пепељуше, на тромеђи Доњег Ступња, Лаћиследа и Мрмоша, где и данас
постоје темељи средњовековног града, којег овдашњи становници зову Милошев град и Град Милоша Обилића. По тој облој чуки Милош је добио
презиме Обилић.
Једну од тих легенди испричао ми је 10. фебруара 1990. ујак Коста
Костић (1902–1992) из жупског села Стубла. При том ми је рекао: „Ову
1

1989, 5.

2

Младен Гверо, Наташа Николић, Милош Обилић – епски јунак и легенда, Београд

Милош Марковић, Топоними у Жупи везани за Лазара, Милицу и Милоша, Митолошки зборник, бр. 5, Центар за митолошке студије, Рача 2002, 229 – 249.
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причу сам чуо од Владана Милића из Стубла (1879–1950)3 и Борисава Крпића (1877–1935)4 из Горњег Злегиња“. Крај „приче“, о месту живљења Милошевом чуо је од свога учитеља Танасија Радовановића Тасе из Александровца. Легенда говори о Милошевим родитељима, месту рођења и месту
живљења. Ево његове „приче“ дословно записане у мојој архиви.
„У селу Гаревине, у Жупе, живео властелин Злегиња и имао сина Јована. Кад је Јован стигао да учи војничке врлине, отишао је у царски двор
цара Душана. Властелинска мушка деца била су обавезна да, кад се упунолете, иду у царски двор да уче војничке вештине.
Јован је био млого гледан и царева сестра се заљубила у њега. И ’де два дишу, ту треће пише – она остане у другем стању. Да не направе срамоту на
двору, Јован ју предложи да бегау у Жупу код његовог оца. Тако су и урадили. Ноћу су и дању бегали на коњима. Кад су дошли у село Кобиље, код
Бруса, ту се склонили. Ту се дете роди. И после мало њи’ пронађу гониоци
из царског двора. Женскињу су вратили, а Јована убили. Дете је остало. Домаћин није имао чим да га задоји, а то било у тајности, па га задојио под кобилу. И назвали га Кобилић – по кобили.
Они касније известе властелина Злегињу да има унука код њи’, а да
му је син погинуо – убивен. И Злегиња је узео код себе својега унука.
Дете је расло и порасло. Кад је Милош (тако му дали име) дош’о у године,
деда је опет морао и унука да шаље на царски двор.
На царскем двору једна женска га питала (види га, лепог младића): „Ко си?
Одакле си?“ Он ћути. Пита га други пут, он опет ћути. Кад га трећи пут запитала, закукала је. Сетила се Јована и рекла: „Јој, Јован! “
На брду Ступљански вис,5 недалеко од Злегиња (села), постоје темељи Милошевог града. Мој ми је учитељ Танасије Радовановић Таса, из
Александровца, рекао да је то Милошев град. Из тог града Милош је са три
прозора гледао три своје цркве: Манастирак у Доњем Ступњу, цркву у Лаћиследу и трећу у Мрмошу.“
*
У раду је наведена легенда која „сведочи“ о пореклу Милошa Oбилића – његовим родитељима, његовом месту рођења и месту живљења. По
тој легенди, Милошев отац је био властелин Злегиња из жупског села Гаревине а мајка сестра цара Душана. Милош се родио у селу Кобиљу, у бруској
општини, и задојен је кобилом, по чему је добио презиме Кобилић. Живео
је у своме двору, утврђеном граду, на Облој (Јовановој) чуки, на тромеђи
3

Године унео приређивач.
Исто.
5
Реч је о Облој (или Јовановој) чуки на тромеђи села Доњи Ступањ, Лаћислед и
4

Мрмош.
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жупских села Доњег Ступња, Лаћиследа и Мрмоша. Овде и данас постоје
темељи средњовековног града, који народ зове Милошев град или Град Милоша Обилића.
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ИЗ ИСТОРИЈЕ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА У АЛЕКСАНДРОВЦУ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
АПСТРАКТ: У раду се наводе документи из Архива Југославије који сведоче о неким активностима Ловачког удружења у Александровцу у периоду између два светска рата
на издавању ловачких карти, заштити дивљачи и спречавању бесправног лова.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Александровац, Жупа, лов, ловачко удружење, ловачке карте, заштита дивљачи

Крајем XIX века у Србији је лов био забава за богате и моћне, грана
привреде, а поред тога, све више је постајао и вид државне бриге о природи,
начин заштите дивљачи и спречавања бесправног и прекомерног лова. Томе
је доприносио и почетак организованог оснивања ловачких удружења, покретање часописа Ловац 1896, оснивање Савеза ловачких удружења Краљевине Србије 1896. и доношење првог Закона о лову 1898. године.1 Међу
удружењима основаним крајем последње деценије XIX века било је и Удружење ловаца у Александровцу које је основано 1898. године (10. јуна или
13. децембра). Удружење је приликом оснивања имало 32 члана и тада је
изабрана прва управа. За председника је изабран Павле Алимпић, начелник
среза Жупског, за потпредседника Ђорђе Ј. Илић, срески писар, за пословођу Василије Николајевић, свршени богослов практикант, за благајника Илија Новаковић, трговац, за чланове управе Сава Минић, трговац, др Јова А.
Алексић, срески лекар, Милош Петровић, трговац, Михајло Пешић, срески
писар и Живојин Р. Ћоћић, трговац, а у контролни одбор Марко Богдановић, свештеник и Светолик Ђорђевић, општински писар.2

Рад је део пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку – између
демократије и диктатуре (бр. 177016) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
1
Славољуб Митровић, Хроника Савеза и удружења ловаца Србије 1896–1996, Београд 1996, 20–25; Љубомир Петровић, Ловна привреда у Краљевини Југославији – Прилог
историји лова, Архив – часопис Архива Југославије, бр. 1–2, 2009, 76.
2
С. Митровић, н.д., 121; Јован Љ. Пејчић, Миљко Р. Симић, Ловство у Жупи 1898–
2008, Александровац 2008, 7, 9. У то време, крајем 1898, у Србији су била основана 42 удружења са око 2.500 чланова. (С. Митровић, н. д., 24).
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Као и остала ловачка удружења у Србији, удружење у Александровцу је деловало почетком XX века, прекинуло рад током Балканских и Првог
светског рата и поново обновило рад у Краљевини СХС. Удружење је 1927.
окупљало 70 ловаца.3 О раду Ловачког удружења у Александровцу између
два светска рата сачувано је неколико докумената из којих се као важан
проблем показује издавање ловачких карата, односно борба против нелегалног лова. Треба рећи да је управо издавање ловачких дозвола представљало
значајну активност ловачких удружења уопште, око које је често долазило
до проблема и злоупотреба. Законодавство Србије је регулисало да свако ко
поседује ловачку карту мора бити и члан неког ловачког удружења, како би
се ова делатност свела на рационалну меру и у оквире ловачких удружења.4
Документи се налазе у Архиву Југославије у фонду Министарства шума и
руда (бр. 68), у фасцикли 91, архивској јединици 291.5 Осим једног који је
писан на машини, остали су писани руком. Наводимо их у целини, са мањим лекторским изменама, и са факсимилима у прилогу, како би поред садржаја представили и њихову форму.
*
Први документ је из 1919. и представља писмену жалбу председника Ловачког удружења у Александровцу министру шума и руда због неспоразума са среским начелником око издавања државних ловачких карата и
кажњавања једног ловца због ловљења без државне ловачке карте. Поред
тога, документ сведочи и о циљевима Ловачког удружења (заштита „корисне дивљачи“ и „државних интереса“), а сам по себи показује да је Удружење у Александровцу обновило рад после Првог светског рата већ 1919. године, а не 1927. како је до сада у литератури сматрано:6
„Печат
Бр. 9
13. септембра 1919. године
Александровац
Господину Министру шума и руда
На дан 24. августа о.г. грађани и сељани среза жупског, обновили су
своје ловачко удружење, које је и пре рата постојало. Ово удружење обно3

С. Митровић, н. д., 122–123; Ј. Пејчић, М. Симић, н. д., 7–8, 10. У овим монографијама наводи се да је Ловачко удружење у Александровцу после Првог светског рата обновило
рад тек 1927. године. Судећи, међутим, по првом од докумената које ћемо представити ловци
Жупе су обновили рад свог удружења (или бар покушали да то учине) већ 24. августа 1919.
4
Љ. Петровић, н. д., 81–82, 85.
5
Архив Југославије, фонд Министарства шума и рудника Краљевине Југославије,
68–91–291.
6
Видети напомену 3.
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вљено је у циљу томе, да би се заштитила корисна дивљач и према њој поступало онако, како Закон о лову налаже, а што је такође важно, а то је, да
се и државни интереси заштите. Сви чланови удружења, на броју 75, узели
су чланске ловачке карте, а узели би у исто време и државне ловачке карте,
(подвучено у оригиналу) али их није било у срезу. Пошто државних ловачких карата није било у срезу, то је председник удружења писменим актом,
умолио господ.[ина] начелника овога среза, да тражи од Министарства државне ловачке карте, а приликом једне шетње усменог и приватног разговора са господином начелником председник удружења напоменуо је господ.[ину] начелнику, да пошто нема на лицу места, т.ј. у срезу, државних
ловачких карата, да је председник удружења казао свима члановима удружења, да за време у року неколико дана могу ићи и са чланским картама у
лов, па када буду дошле државне ловачке карте, председник ће удружења
писменим актом председницима свих општина дотичног среза јавити да су
дошле државне ловачке карте и да сваки члан и ловац мора доћи у срез, да
узме државну ловачку карту, ако хоће да лови, у противном биће кажњен,
ако би ловио, а не буде имао државну ловачку карту. Господин начелник на
ту напомену председнику није ништа одговорио, да ли је то био разлог одобравања, или случајно на то господин начелник није ни обратио пажњу
удружење незна. Услед тога неспоразума, десио се овај случај: 12. септембра о.г. господин начелник среза жупског спазио је једног члана овдашњ.[ег] ловачког удружења Стевана Филиповића из села Веље Главе општине александровачке среза жупског, који је имао чланску ловачку карту,
а који је убио зеца истога дана и донео га на пијац, да прода, упитао га је
имали државну ловачку карту, нашта му је овај одговорио, да има само
чланску ловачку карту удружења среза жупског, а да државну ловачку карту нема, јер, државних ловачкиха карата нема ни у срезу, и да чека на исте
карте цело удружење ловачко, да дођу, па да сваки члан узме, а председник
удружења нам је свима члановима казао, да је он са господином начелником о томе усмено разговарао, да ми можемо за неки дан ловити са тим
члан.[ским] картама, док не дођу државне карте, па ће се онда свима преко
општине јавити, да сваки члан узме и државну ловачку карту, без које се не
сме ловити. За то што је Стеван ловио и убио зеца без државне ловачке карте господ.[ин] начелник га је казнио, а зеца јавном лицитацијом продао.
Ово удружење које је створено и образовано, у циљу да чува лов, а и државне интересе, сматра, да господ.[ин] начелник није требао Стевана да казни,
пошто су Стеван, а и остали чланови овога удружења извештени од стране
управе, да за неколико дана, док не дођу државне ловачке карте, лове на
основу чланских карата, а управа је рачунала да ће државне ловачке карте
за неколико дана доћи, а управа ни најмање није имала у виду, да требају
чланови узети привремене државне ловачке карте, јер ако је то требало, а и
могло да буде, када је председник удружења усмено разговарао са господ.[ином] начелником и када му је председник удружења напоменуо, да
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је казао ловцима члановима, да за неколико дана лове на основу чланских
карата, док не дођу државне ловачке карте, господин начелник је у томе
разговору требао, као стручњак, да скрене пажњу председнику удружења,
да тај поступак не може да буде и да се морају за време узимати привремене државне ловачке карте, па би председнику удружења најлакше било, јавити свима члановима да сваки члан узме таку привремену државну карту
за лов. Стога ово удружење моли Господина Министра, да ову ствар расмотри и праведно пресуди, како би исто и даље могло обстати и штитити како
корисну дивљач, двојином више државне интересе, јер је појединац немогуће те користи чинити, – као једно удружење – бојећи се, да ако кога подкаже, да је ловио без државне ловачке карте, или да је ловио у невреме, да га
дотични не попали или му ма какве друге штете из освете, не направи и
учини.
За
Понизан,
Деловођу – Благајник
Милан Јакшић

Господину Министру
председник удружења
Војислав Р. Ристић
Апотекар“

*
У грађи Министарства шума и руда није забележено како је одговорено
на ово писмо председника Ловачког удружења Жупског среза. Деценију касније Ловачко удружење из Александровца се опет обратило министру шума и
рудника. И овај пут је истицан проблем у вези са издавањем ловачких карата и
заштитом од бесправног лова. Прво је јуна 1928. из Савезног ловачког удружења Жупског среза упућен захтев министру шума и рудника да се ловне карте
издају само ловцима који станују на територији дотичне шумске управе, који
поседују нову чланску карту ловачког удружења са исте територије и да се
спречи издавање карата ловцима који су изгубили право лова на извесно време.
Касније је вођена преписка са надлежном Дирекцијом шума у Чачку која је
прихватила предлог и којој је почетком августа упућен и списак ловаца из среза
Жупског, који су у току сезоне 1927/28. изгубили право на ловљење за три године:
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„САВЕЗНО ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
среза Жупског
у Области Крушевачкој
Бр. 72.
20. јуна 1928. године
Александровац /Жупа/
ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ШУМА И РУДНИКА
Београд
Позвани по дужности и чл. 26. Закона о лову, да штитимо и бранимо
лов од крадоловаца и бесправних ловаца, – Удружењу је част учтиво обратити
се Господину Министру, као највишој надзорној власти по чл. 24. закона о лову
и умолити га, да изволи издати наређења шумским управама у следећем:
1. Да шумске Управе издају ловне карте само оним ловцима, који по
месту свога становања потпадају под територију дотичне шумске управе;
2. Да шумске Управе не издају карте и оним ловцима, који за наступајућу ловну сезону не покажу нову чланску карту оног ловачког удружења, на
чијој територији дотични живи;
3. Да шумска управа при издавању ловачке карте, ову не изда и ком
ловцу, који је по чл. 10. Закона о лову изгубио право на лов за извесно време,
како у противном чиновник који карту изда, не би створио себи кривицу казниму по чл. 42. тач. 3. Закона о лову;
4. Да шумске управе преко ловачких удружења са своје територије, или
полицијских власти прибављају тачне извештаје за све оне ловце, који су по чл.
10. Закона о лову изгубили право на лов за извесно време; и
5. Да надзор лова врше и шумски органи побројани у чл. 25. Закона о
лову.
Овакво Ваше наређење шумским властима неопходно је потребно зато,
што баш у овој области има шумских Управа, које издају ловачке карте ловцима и ако нису са територије исте Управе, нити пак при издавању карте најмање
воде рачуна о прописима чл. 10. Закона о лову, те се на тај начин изиграва и закон и законска наређења, а таквим радом губи се вера у моћ закона и код редовних чланова који се строго придржавају закона. Оваквим радом шумских управа знатно се штете и интереси државне касе у томе, што поред неуредних ловаца и уредни увиђају лабавост у примени закона о лову, па и они лакомислено
чинећи сличне грешке, ту лабавост примене закона искоришћавају.
Да би се једном заштитио лов од бесправних ловаца и отпочело се радити у духу закона приступивши се његовој строгој примени, Удружењу је част
умолити Господина Министра, да од своје стране учини потребан корак и својим потчињеним изда потребну наредбу.
Секретар Предс.[едник] Савез.[ног] Ловач.[ког] Удружења,
Потпис

Печат

Радослав М. Богосављевић
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Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца,
Министарство шума и рудника,
Генерална дирекција шума,
бр. 26229
26. јун 1928
Београд
Дирекцији шума,
Алексинац
На извештај и предлог
7. јула 1928
Одељење за експлоатацију шума
Београд
Начелник
Печат
Потпис
Дирекција шума
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
бр. 6299
14. јул 1928
Алексинац
Дирекцији шума
Чачак
С молбом на надлежност
14. јул 1928
Алексинац

в.д. директора
потпис“

*
„Дирекција шума
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
бр. 5557
14. јул 1928
Чачак
Начелнику среза Жупског
Александровац (Жупа)
Да удружење овој претставци прикључи списак свих ловаца који су
изгубили право ловљења како би дирекција могла издати наредбу, да се тим
ловцима не издају ловачке карте.
Хитно је, пошто је време лову већ на прагу.
30. јул 1928
Чачак

директор
М. Јовановић
Печат
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*
Поглавар
среза жупског
Бр. 7405.
1. августа 1928. г.
Александровац
Дирекцији шума
Чачак
Са повратком акта част ми је у прилогу послати списак кажњених
ловаца у ловној години 1927/28. и у исто време известити да код ове среске
власти има још тужби и реферата противу крадоловаца и бесправних ловаца, који ће тек бити кажњени, па ми је част умолити да Дирекција према акту ловачког удружења и предлозима у њему изнетим, изволи издати наредбу свима шумским управама на својој територији, да не издају ловачке карте ловцима, који не живе на територији дотичне шумске управе, већ их за
карту упућују оној Управи на чијој територији дотични ловац живи, а ове
пак Управе да издају ловачке карте само оним ловцима који за ту ловну годину покажу нову чланску карту ловачког удружења на чијој територији он
живи, а никако да му се не прими да је члан удружења ако покаже чланску
карту којег другог удружења. Ово је потребно зато што су ловачка удружења позвана да врше тачну евиденцију свих ловаца, а дужна су и да о свему
обавештавају надлежну шумску управу којој оно припада и тако се не може
промаћи ни један ловац који је кажњен да добије ловачку карту противно
закону и чиновнику који карте издаје ствара непријатности.
2. август 1928
р.[еза] жуп.[ског]
Алек.[сандровац]

Заст.[упник]

поглав.[ара]
Потпис

*
Дирекција шума
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
бр. 6004
5. август 1928.
Чачак
Генералној дирекцији шума
Београд
Достављајући дирекцији прилажем списак ловаца који су изгубили
право (подвучено у оригиналу) ловљења ова је дирекција мишљења да би
захтев савезног ловачког удружења у жупском Александровцу требало
усвојити и одмах у том смислу издати потребна наређења шумским управа-
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ма, јер би се на тај начин заштитио лов од бесправних ловаца (подвучено у
оригиналу) а и закону о лову прибавила санкција.
Приложени списак ловаца среза жупског који су изгубили право лова, дирекција моли, да јој се уз наређење достави како би она могла доставити надлежној шумској управи на увиђај и употребу.
10. август 1928. г
Чачак

директор
потпис

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца,
Министарство шума и рудника,
Генерална дирекција шума,
бр. 32439
14. август1928. год.
Београд
Узето на знање
Печат
*
Срез Жупски

Област Крушевачка

СПИСАК
Ловаца – грађана среза жупског, који су у току сезоне 1927/28. год.
по чл. 10. Закона о лову изгубили право на ловљење за три године.
Бр.

Име и презиме

Одакле је

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

Милан Радовановић
Ранко Радовановић
Милан Радовановић
Радул Томић
Милутин Анђелковић
Милен Станковић
Божидар Карабеговић
Стеван Филиповић7
Драгомир Ракић
Милорад Костић
Миодраг –Драги Костић
Радослав М. Костић
Драгослав М. Костић
Милан Ћалић

Доњих Вратара
Доњих Вратара
Доњих Вратара
Дашнице
Кожетина
Гор. Ступањ
Гор. Ступањ
Веља Глава
Латковац
Дренча
Дренча
Дренча
Дренча
Александровац

7

Примедба

У питању је лице о којем се говори у првом документу из септембра 1919.
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15.
16.
17.

Никола Трифуновић
Антоније Џамић
Иван В. Ћалић

Александровац
Александровац
Александровац

КБр. 7405.
Заступа
2. августа 1928. године
Александровац.
писар

Поглавара среза
печат

потпис“
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ЕСЕЈИ
МИЛОСАВ – БУЦА МИРКОВИЋ
Београд

ТЕ 1932. ГОДИНЕ...
Свањивала је љубичаста видовданска зора, те хиљаду девесто тридесет и друге, први петли се још нису чули. Александровац је спавао чврстим жупским сном. У кући доктора Мирковића упалише се изненада сва
светла. Кућом завлада нека чудна ужурбаност и жамор. Одједном зачу се један озбиљан женски глас: „Почело је!“ Буљук тетака и ујни размилео се по
домаћинству. Случајном пролазнику то би сигуно била чудна слика. Али
напротив, то се у кући Мирковић рађао живот. Супруга доктора Мирковића, Нада, управо се порађала. То јој је био први порођај. Порођајем и родбином командовала је госпођа бабица, за ову прилику специјално доведена из
велике вароши Крушевца. Отворише се врата на веранди, две тетке изведоше доктора Милана и посадише га за сто. Убрзо му донесоше кафу и ракију,
он се диже да би се вратио у кућу: „Милане, шта ти је с тебе, седи ту, ово су
женска посла“ – рече једна од тетака – „Да нам бог да, да нам јутрос твоја
помоћ не затреба“ – додаде друга тетка.
Хладан поветарац са Жељина миловао му је ознојено чело, ма није
то шала, жена му се управо порађала, нервозним рукама упали цигарету и
повуче један дим.
У том часу трже га глас госпође бабице: „Прво па мушко, види га
прави је Буца! Докторе Милане Мирковићу, свака част“. Син првенац није
часио ни часа, одмах се својски потрудио да упозна српску Провансу са волуминозношћу свога предивног гласа. Кроз вреву од усхићења једва се пробио уморни глас докторове супруге Наде: „Има тога у мени још!“ „Близанци“ – рече госпођа бабица – „Девојчица, пази само како је црна, као да је
Циганка!“
Пошто уредише све око породиље и новорођенчади позваше доктора Милана да уђе у собу. Дрхтавих ногу и знојавих руку ушао је у собу, замагљеног погледа препуног љубави гладао је своју супругу Наду и двоје
предивне деце. Син је био више него лепо дете, чиста десетка, крупна буцкаста лепа беба, ћеркица је била нешто ситнија, вижљавија, црна као Циганка, баш као што је и рекла госпођа бабица. Нема везе, нека су жива и здрава. Пришавши постељи, наже се и пољуби своју супругу, при том дрхтавим
гласом изусти: „Хвала ти на овом дивном дару, мила! Молим те сада се одмарај, тетке ће о свему водити рачуна“.
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Испративши госпођу бабицу, доктор Милан се удобно смести у своју омиљену плетену фотељу на веранди. Нада је заспала а и бебе су спавале,
тетке су нешто пословале по кући. Полако пијуцкајући кафу размишљао је
о оном шта је рекла госпођа бабица приликом порођаја, Буца и Цига. Па лепо. Код нас Срба нико није добио надимак а да то неје заслужио. Нека тако
и остане. Док их не крстим зваћемо их Буца и Цига!
Те 1932. године догодило се: Краљ Александар отвара рад „Првог
југословенског заседања“. Краљевина подељена на бановине. Родни град
Александровац се нашао у Бановини Моравској, са стожером у Нишу. У
Женеви почиње Конференција о разоружању. Светска економска криза дубоко потреса Краљевину Југославију! Јапанци заузимају Манџурију и стварају протекторат Манџуко. Нападају Шангај и заузимају Јехол. За канцелара Немачке поново изабран Хиндербург. Сусрет Хиндебург – Хитлер.
Адолф Хитлер је остварио 3.000 пропагандних авио-летова. Мусолини креће у освајање Африке. Распуштање језуитског реда у Шпанији. Долфус постаје аустријски канцелар. Рузвелт други пут изабран за председника САД.
Економска конференција у Лозани и напуштање немачких репарација. Махатма Ганди поново у британском запту и затвору. Самоубиство Хари Кранеа. Умире Александар Грин. Светки конгрес свих страна против рата, у
Амстердаму 27–29. августа 1932. Француска одбија даљу исплату америчких дугова. Италија и Јапан прете изласком из Друштва народа. Основан
Савез совјетских писаца. Максим Горки поново у СССР-у. Херман Хесе објавио „Игру стаклених перли“. У Паризу отворена изложба Милене Павловић Барили. Обележена стогодишњица рођења Ђуре Јакшића. Анри Бергсон: „О моралу и религији“. Карл Јасперс објављује „Пхилософие“. Мирослав Крлежа: „Мој обрачун с њима“. Ђузепе Унгарети: „Сентименто дел
Темпо“. Вјачеслав Назвал: „Застакљени хевелок“ (песме). Пол Елијар: „Ла
виа имедиае“ (песме). Семјуел Бекет: „Сипине кости“ (песме). Виљем Фокнер: „Светлост у августу (роман). Елијас Канети: „Свадба“ (драма). Роберт
Музил: „Човек без својстава“. Вирџинија Вулф: „Таласи“. Мартин Басон:
„Путовање без циља“. Рођени руски песници Евгеније Јевтушенко и Андреј
Вознесенски. Објављују се велика књижевна дела: Михаил Шолохов: „Узорана ледина“. Леонид Леонов: „Скутаревски“. Иљф и Петров: „Златно тело“. Борис Пастернак: „Друго рођење“. Олфос Хаксли: „Лепи добри дани“.
Вјечеслав Назвал: „Љубавници из киоска“. Рођен авангардни енглески песник Теди Хјуз. Мирослав Крлежа објаљује „Повратак Филипа Латиновића“. Оскар Давичо осуђен на робију. Рођени песници Томислав Мијовић и
Божа Тимотијевић. Тин Ујевић објављује „Ауто на корзоу“. Објављене су
књиге: Мирослав Крлежа: „Књига лирике“. Марко Ристић: „Хумор 32“
(есеј). Давичо, Костић, Матић: „Положај надреализма у друштвеном процесу“. Александар Вучо: „Хумор заспало“. „Неменикуће“, „Ћирило и Методије“. Растко Петровић: „Људи говоре“ (роман), „Африка“ (путопис). Момчило Настасијевић: „Пет лирских кругова“. Растко Петровић: „Надреализам

Те 1932. године...
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данас и овде“, (трећи број, завршни), Београд. Десанка Максимовић: „Зелени витез“.
Много година касније, на сам дан свога двадесет петог рођендана
објављујем своју новелету:

ПРВО ПУТОВАЊЕ ВОЗОМ
Кадгод, а биће већ хиљадити пут, у данском краљевском (цигански
жаргон за кружни воз Београд–Краљево–Београд) минемо рушевну, загарављену и разваљену станицу Секирица – Ратари, на домаку Ћићевца, где је
сада редовна и „активна“ станица – муњевито ми се одбљескује, као у станичном бањском огледалу, бела копија, путовања возом, са родитељима и
сестрама, које је „путовање са сликом оца“ водило у Пожаревац, код очевих
родитеља и сестара. Ето, ту, баш ту, на том квадратном метру стрњике или
попонца, на тој, баш тој живописној, мајушној као кутија шибица, станици,
воз је, кочећи нагло и звонећи тупо, стао као укопан, запрезнут. „Тамо, овамо“ – рече отац скидајући жирадо шешир, – „хајде, децо, да сиђемо, да попијете малину, а ми ћемо кафу!“
Убрзо сиђосмо из вагона и нађосмо се на малој тераси, испред веранде станице Секирица – Ратари. На даљи полазак воза чекали смо пуна
два сата („Већ два сата дреждимо овде, као изгубљене овце, ово је нека безимена станица, зар не?“ – рекла је мајка, сећам се њеног ведрог алта).
Али кад се родитељи, држећи моје сестре за ручице, успеше високим степеништем, и отац ми са врата вагона пружи руку да се и ја успентрам, ја заридах, ошнух се и укопах: мени се више није ишло никуда, ни тамо ни овамо. Интензивно, у грчу дечјег ината, стајао сам укипљен, загрожен, у чистом матроском оделу и – салутирао. Споро, сипљиво, као да дише
на шкргама препуним угљене прашине, воз крену, локомотива кратко али
оштро писну, као да излази из каменолома, а не из станице са јасикама око
себе, а мене, прилазећи искоса, млади отправник возова ухвати испод мишица и унесе у воз, у наручје оца који се благо смешио, све до станице Пожаревачке. А онда је, као даровити козер и несуђени професор књижевности, спевао неку песмицу, неку кратку дијатрибу, која је отприлике, имала
рефрен:
„Од Крушевца, чак до Пожаревца,
Возили смо и матроског певца!“
Годинама, најчешће у пролеће, путујући кружним возом до Крушевца, где после настављах аутобусом до Жупе, која се изнад Багдале отвара
као грмен рунолиста и башта богородичиног лана, – носио сам, у стакату
локомотиве, сада електричне, комаде и конце неких песама. Попине неке
крпице и басме од урока, све док ми се, једанут, не на завијутку од Сталаћа,
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преко Мораве не наше, благословене, не огласише дивинске елегије Рилкеове молитве над молитвама и из њеног сазвежђа, стихови тамни као Јастребац под кишом белицом.
...Имали смо својих већ зрелих четрнаест година: зими смо санкама
и сличугама запоседали Смоничко и Попово брдо, која су водила на два
краја, два издужена улична крака наше варошице, док смо за летњих, жарких жупских месеци, измишљали нове игре, са свим облицима дечјих турнира, такмичења и палетуре. Нисмо се више делили на таборе горњокрајаца
и доњокрајаца – иако смо ми из предграђа, Кожетина, имали још увек неко
полутајно, секташко дечурлијско – и најчешће бисмо се окупљали на падинама Вуковог дола или у широком, полуограђеном школском дворишту, на
чијем је подбрежју, као уклета кућа, стајала полунагорела барака, некадашњи понос соколског варошког друштва.
Тих летњих, љубичастих поподнева, иако је прашина умела да нас
ухвати у своје ниско коло, заиграли смо се пратилаца и дежурних чувара
воловских кола која су преносила, тачније: превозила квадратне дењкове
сена из Горње Жупе, из полуслегнутих ливада под Сињевцом и Гниоником,
па чак из раскошног Ливађа на домак села Доње Вратаре. „Прорадило“ је
наше чуло мириса, одједном, скоро колективно чудо са шифрама које су нас
упућивале на долазак једних, претоварених кола или читавог конвоја, који
је, љуљајући се на окукама, имао нечег свечаног, успорено узвишеног, празнично сликовитог.
Лето је у зениту. Дан је дуг, као гладна година. Предвечерје обасјано звездама падалицама. Шкрипа бунара и бректање казана са шљивама, губе се у опором окретању точкова на воловским колима. На високом седлу
од сена такође, препознајемо чика Радисава, бркатог, коштуњавог делију,
који је сено возио већ десет година, и тако постао сеновозни пилот прве
класе – како је говорио мој ујак, иначе моделар једрилица са дужином лета
од преко триста метара. Код кожетинског моста нас шесторица бисмо прилазили уз велика, буава кола, а чика Радисав би свечаним гласом заустављао волове: „Ајс, Рудоња, ееејс Болика, де, дедее, вилењаци моји...“
Синиша, Чвора и Мићко Божин би поскочили, узлетели и као вреће
са детелином ускакали на високо, чврсто зденуто и увлаћено сено, док смо
ми завлачили своје руке у ове боје дарове као да тражимо бисере из Вратарица или златне љуспице из Расине. Осећали смо се као у загрљају далеких
ливада. Као у кревету малих белих зечева. Као, као ... о боже мој, да смо ми
порасли са свим овим травама, сада огребених у тешком, смоластом сену,
у жуто повесмо, које онесвешћује косаче и својим миомирисом разрасте
мужеве у нама дечацима. Кола натоварена сеном незаборавна слика, препуна унутрашње ватре, врућег либида и звучне молитве покошених трава,
као у песми Десанке Максимовић или на паганским платнима Милана Коњевића.

МАРИЈА ИЛИЋ, МА
Министарство правде Републике Србије
Београд, Немањина 22

ВЕЛИКА ВРБНИЦА У ЖУПИ АЛЕКСАНДРОВАЧКОЈ
– КЊИЖЕВНИ ПРИКАЗ „ПРВЕ БРАЗДЕ“
У плодној Жупи александровачкој огледа се посебан однос појединца са земљом на којој се налази, која му је много више од извора живота.
Саздана је од мукотрпног рада сваког појединца, који је свој живот и наде
оставио на њој. На том простору налази се село Велика Врбница, које је послужило као инспирација најзначајнијем српском реалисти Миловану Глишићу да створи идиличну приповетку Прва бразда. Село Велика Врбница
изнад Александровца, у недрима Жељина и Копаоника, сваког путника
оставља задивљеног и природним амбијентом и плодном земљом. Рад на земљи и уживање у плодовима које она рађа представља смисао живота свих
људи који су у додиру са њом.
Милован Глишић је као члан пописне комисије у име владе Краљевине Србије године 1884. боравио у Жупи где је и написао приповетку Прва
бразда. Сама радња приповетке се дешава управо у Великој Врбници, у породици удовице Мионе Џамић. Њена садржина и структурална композиција
се разликује од осталих Глишићевих приповедака. Основна наративна нота
носи судбину Мионе, удовице Сибина Џамића, који је погинуо у Другом
српско-турском рату (1877–1878). Како године пролазе, а њена деца одрастају и стасавају за школу, нарочиту радост мајци причињава прва бразда
коју је узорао син Огњан, њено најстарије дете.
Милована Глишића с разлогом називају оснивачем српске реалистичке приповетке о сеоском животу. Пре његових приповедака, о селу се
писало са много улепшавања — књижевност је приказивала село онаквим
каквим су романтичари желели да га виде. Тражило се да причање о селу
садржи што више описа обичаја, веровања, народног предања уопште да би
се на тај начин открила „народна душа“. Занемаривао се свакодневни живот
испуњен радом, а тражили се изузетни догађаји, па је тако сеоски живот
приказан у искривљеној, сентиментално обојеној слици. Милован Глишић
је одбацио овакво сликање села, уверен, по сопственом сазнању, да је оно
нетачно. Говориo је идилично и са много топлине о скромним, али снажним
радостима, о племенитости, поносу, чистоти осећања. Сачувано је од заборава и нестајања оно што је српску душу очувало од пропадања за време
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турске управе. Стари дух патријархалне културе Глишићу је изгледао несравњено виши од тадашњег византијско-цинцарског духа српских вароши.
Настојао је да што верније прикаже стварност тадашњег села. У доба када
је Светозар Марковић проповедао „нову науку“ и када се у јавном животу
дигла повика на непросвећено и несавесно чиновништво и на зеленаше и
„каишаре“, који су угњетавали и пљачкали народ, Глишић ствара сеоску
приповетку у духу напредних идеја, устајући у одбрану села и сељака од
варошких зеленаша. „Старао сам се да у њима опишем наш живот сеоски,
колико сам умео и био кадар“, каже он у предговору првој збирци својих
приповедака (1879).
Међу идиличним приповеткама најлепша је и најпознатија Прва
бразда. Формацијски припада типу поетског реализма. Жанровски је одређивана и као приповетка и новела, идила – идилична приповетка, поема, песма, песма у прози, лирска скица, химна раду и човеку, музичко дело (композиција, кантата). То је химна селу, сеоском човеку и сељачком раду, пуна
ведрине и оптимизма, прожета најчистијим и најплеменитијим људским
осећањима. Глишићев дух тежи ка упрошћавању. Ову тежњу за упрошћавањем, која је везана за здраву, бистру памет сеоског човека, преносио је у
књижевне радове, а исто тако и у преводе. Глишић је с љубављу чувао чистоту народног језика. Сматрао је да је најчистији језик изворни језик на селу. Неке специфичне изразе сеоског језика дословно је преносио у књижевност. По речима Велибора Глигорића, „Глишић је остао до краја свога живота доследан у чистунству језика, супротстављајући се формирању оног
градског језика који је излучивао из свог речника речи и изразе својствене
сеоском животу.“ Сматрао је језик за ризницу народне душе и чувао ово
благо као неприкосновену традицију.
Реализам је открио малог човека и његов свет. Књижевност захвата матицу народа, која је уметнички живела готово искључиво у разним
формама усменог стваралаштва. Писци сву пажњу посвећују различитим
видовима народног живота, од оних прастарих фолклорних, до оних које
је доносило ново време. Теже да што верније пренесу не само начин живота, обичаје, схватања него и начин говора људи у појединим крајевима. У
књижевност улази регионална тематика, а у њен језик продиру провинцијализми, дијалекатска обележја, говорне одлике појединих професија и
сталежа. Загледани у старе, патријархалне односе, који су под ударом
новог времена почели слабити и нестајати, српски реалисти су са познавањем и разумевањем откривали лепоту обичног, малог човека на коме и
почива читаво друштво. На његовом раду, трпљењу животних околности, на тихој радости, великој пожртвованости за ближње, великој љубави за све.
Централно место у приповеци Прва бразда припада породичној кући удовице Мионе и догађањима у њој и око ње. То је кућа пуна љубави и
топлих успомена, које дају снагу да се тешкоће превладају. Због тога је кућ-
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но огњиште централно место, срце живота, у срцу кућа, а у кући преостали
чланови породице. Из главне, централне слике произилази шест кључних
мотива, а то су асоцијације првог нивоа: храброст, подршка, љубав и поштовање, понос, нада и слобода изражавања. На кључне мотиве се директно наслањају њихови атрибути, појмови другог нивоа који ове мотиве детерминишу и додатно појашњавају (нпр., на љубав и поштовање се директно наслањају њихове конкретне одреднице: дешо, нано, маторка моја, домаћине мој).
Случај Миониног живота није био усамљен, ни тада, ни касније. Вечита борба за слободу је односила животе најбољих. Ево како то писац казује: „Та је несрећа задесила још многе куће у овом крају“. Кратко и сажето
открива се судбина необичне жене.
„Покојни Сибин Џамић погинуо је у другоме рату, иза Јанкове клисуре.“
„Сеоску кућу не може задесити грђа несрећа него кад остане без
мушке главе.“
Глишића интересује необичност жене која се усуђује да настави живот самостално после мужевљеве смрти, обрађујући земљу. Паралелност
између Миониног живота и живота узоране земље послужила је приповедачу да ослика непрекидну везу која постоји између човека и природе.
Миона се разликује од других удовица: „Многа удовица жалила је и
прежалила свог домаћина. После годину, две дана нека се преудаде, нека
оде у род и одведе своју децу туђем оцу. Сибинова Миона не хтеде се угледати на своје, по несрећи, друге. Отресита и вредна жена прихвати у своје
руке и тешке ратарске послове.“
Мионин случај је јединствен по самој природи удовичиној. Уместо да олакша свој живот новом удајом, Миона се одлучује на пут који
јој је завештан српском православном традицијом. Сама, али са великом
жртвом, коју прихвата као неминовност живота, остаје верна свом мужу,
успомени на њега и себи самој. Као да би издала један део себе уколико
би се одлучила на прелазак у Јанкову кућу. Као одговорна жена, Миона
не прихвата Јеленков позив из високоморалних разлога: Како бих ја, болан дешо, могла угасити ово огњиште, где су се ова сирочад први пут
ватре огрејала!
Оправданост свог чина Миона открива у реторичком питању: „Шта
бих рекла после својој деци кад би ме запитали: Чија је, нано, она кућа што
је зарасла у зову и коров, те нико не сме ни дању у њу ући?
Кад бих тако учинила, мене би сапрео онај хлеб и со што сам појела
у овој кући с покојним Сибином! Сачувај, Боже! Никад, дешо, никад!...“
Одлучан Мионин став према породици формирао се разумевањем и
прихватањем породичних начела у духу православне хришћанске норме.
Она се с поштовањем односи и према мртвом Сибину, и према његовој родбини, и према својој деци, а нарочито према породичном имању. О томе го-
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вори реченица: „Па како ће му погледати у очи кад затече своју кућу растурену и пусту“.
Отац српског реализма творац је једноставног, чистог и лепог народног стила. Глишић је многе научио да воле село, да искрено воле, као
што је једноставан живот био у причи између Мионе и деце – без бунта, без
гунђања и љутње. Милован Глишић жели да отелотвори једну чежњу, да заврши једну слутњу, да награди једну храброст. Цео процес сналажења удовице у неочекиваној ситуацији сведен је на тренутак одлуке: „Отресита и
вредна жена прихвати у своје руке и тешке ратарске послове...“ Од тога тренутка Миона ће постати борац у двоструком смислу: у једном да очува име
породице, дух породичне заједнице, лозу и снагу, неприкосновен кућни темељ и обасјан људски понос; у другом да унапреди живот своје деце школовањем.
Мионин осећај за породицу се симболично представља као срце живота читавог народа.
Овакав осећај одговорности за децу, за породицу, за њихово мирно
детињство код Мионе је врло снажан, наслеђен од старе српске традиције.
Одговорност пред животом је огромна. Свесна да ништа није вредније од
успеха деце на путу сазревања и одрастања, она поступа у складу са тим.
Њена жртва је у првој Огњановој бразди нашла своју оправданост и смисао.
Тиме је своју успомену на вољеног покојног мужа потврдила, обезбеђујући
својој деци егзистенцију и школовање.
Милован Глишић овом приповетком не чини хвалу само патријархалном начину живота. Саздана је на великој љубави и жртви, а постављена
у оквире најлепшег дела Србије – богатог селa Велика Врбница, чије су
природне лепоте изузетне и идиличне. Писац бира овај александровачки
простор као симбол чистоте и богатства природе, који је у складу са чистом
и праведном душе мајке. Миону је одржала усправном на путу од самохране мајке до жене која „певуши неку веселу песмицу“ управо нада да ће и њен
животни труд донети плод, као и земља коју упорно обрађује.
Посебност и изузетност терена открива се преко карактеризације
лика младе жене Мионе која се одриче личне будућности зарад среће и живота својих ближњих, деце. Мионина је љубав превазишла оквире тадашњег реалног живота. Својом истрајношћу пред тежином живота, поставши
после смрти мужа Муж-жена, она пружа пример за сва будућа покољења.
Док становници Велике Врбнице не разумеју Мионино жртвовање за породицу и, штавише, замерају јој ту жртву, она трпељиво обрађује земљу надајући се да ће њен труд уродити плодом, као и та плодна земља.
У Миони се мешају осећања туге и радости у кулминацији приповетке. Док њен Огњен започиње свој радни животни циклус, Миона мора да
занемари улогу мајке у себи и да је превазиђе зарад одговорности и примера узорног живота који мора да пружи сину. Миона „не смеде“ да помогне
Огњену јер у себи затомљује самилост због које жели да од свог сина ство-
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ри борца који ће њу и њеног мужа и своје претке достојно заменити у обради земље. Прва бразда коју је узорао Огњан је симбол и непосредан, узбудљив, непоречан доказ да је стасао домаћин, да је побеђено раздобље одрицања и стрепње, да је живот отворио широка и светла врата среће. Тој победи мајчинске храбрости, томе морално заслуженом и стократно оправданом
тријумфу упорног људског отпора према искушењима и бедама, Глишић
није пришао као посматрач, већ као песник: његова приповетка, обојена топлином и наклоношћу, подигнута је у тону, надахнута оптимизмом и остварена емоцијом.
Мионина судбина превазилази оквире свакодневице и стапајући се
са лепотом природе и простора Жупе ствара идеал честитог и пожртвованог
живота. У снази српске мајке и њеном односу према породици кроз историју формирао се комплекс вредности који повезују симболе плодности саме
земље и зрелог живота Огњена који управо ступа на сцену животне реалности. Није случајно Милован Глишић одабрао пролеће као годишње доба у
које је сместио нарацију. Време обнављања и препорода природе која чека
да се у њену земљу, наново узорану, посеју плодови. Истовремено, то је и
тренутак када стари живот уступа место новом: Миона као мајка може сада
да одахне јер је њен син спреман да настави послове. Своју срећу она показује синтагмама: „мој маторац“, „домаћине мој“, „красна браздица“, „маторка моја“. Тиме га подржава да настави оно што су пре ње и Сибина започели њихови преци. Кружни циклус умирања и рађања природе и земље
непрекидно је повезан са животом човека који је њен непосредан пратилац.
У чину орања детињег налази се истовремено и њена потврда као мајке и
чувара породичног огњишта. Посебност територије и самог простора није
присутна само у плодности те земље. Радост живота на селу и чистоту његову писац је сместио у идиличан простор, у коме је сам амбијент дат као
оквир прожимања живот човека са природом.
У тој спознаји Миона доживљава смисао свог живота.
Симболично орање земље и тог простора је откривање и започињање новог живота. Нови циклус природе и обнављања повезан је са променом одговорности у породичном окружењу: нејаки син узорао је своју прву
бразду настављајући на тај начин мајчину борбу. Љубав и поштовање у породици победили су све невоље и проблеме. Прва бразда је симбол победе
и успеха.
У очувању православне традиције Миона је непосредан сведок и истовремено показатељ узвишених особина становника жупског
краја.
Овом приповетком Милован Глишић одаје поштовање свим неустрашивим женама које су морале да понесу тежину живота, и мушког и
женског посла зарад честитости и среће своје породице. Земља која се обрађује је непосредан сведок тог живота. И она, као и муж-жена Миона
треба да буде чврста и квалитетна у свом давању. Зато је изабрана Жупа,
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са својим воћњацима и виноградима, као место најпогодније на чијој
плодној земљи ће се славити труд и рад честитих српских мајки захваљујући којима честити живот опстаје, без обзира на све недаће: немаштине,
неразумевања, самоће, ратове. Управо као и Жупа александровачка, са
селом Велика Врбница, која увек даје квалитетне плодове – плодове живота.

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ
Милован Матић, ХРОНОЛОГИЈА БРУСА И КОПАОНИКА, Центар
за културне делатности и библиотекарство, Скупштина општине Брус, Брус
2010, 234 стр.
Књига чија је промоција одржана на дан Светог Преображења Господњег, 19. августа 2010, који Брус уједно прославља као дан своје општине, представља плод огромног и дугогодишњег истраживачког напора аутора Милована Матића да хронолошки прикаже све битније догађаје и датуме
из историје овог поднебља. Иако се у наслову помињу Брус и Копаоник, ова
књига бележи и обрађује податке и из околних подручја, пре свега Жупе
александровачке, што само иде у прилог чињеници о нераскидивој повезаности ове две наизглед засебне целине. Како сам Матић у предговору каже,
рад на књизи је започео почетком 1990-их година када је историјска и публицистичка обрада ових подручја била у самом зачетку. Данас ова књига
представља изузетно вредну основу за све истраживаче локалне историје,
јер су на једном месту забележени сви битнији моменти из историје овог
краја: политички, привредни, економски, културни, спортски, еколошки и
други. Квалитету ове хронологије доприноси чињеница да осим локалних
збивања аутор прати и сва битнија дешавања у историји Србије, па истраживач има јасан преглед и могућност да на једном месту повеже локалне
догађаје са оним на националном нивоу. Такође, приметан је и непристрастан, методолошки приступ темама које и данас деле Србију: пре свега ту
мислимо на период Другог светског рата. Матић је на основу фактографских података, искључиво на научној основи, приказао активности партизанских и четничких јединица на овом простору. Остаје нам да се на крају
захвалимо аутору на упорности и жељи да на овај начин трајно отргне од
заборава делове историје овог поднебља, посебно због чињенице да је објавио дело каквим се не може похвалити много области у Србији.
Иван Брборић
Живомир Миленковић, ЖУПЉАНИ ЗА НЕЗАБОРАВ, Факултет за
спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини, Лепосавић 2010,
274 стр.
Први том књиге Жупљани за незаборав представља занимљиво
штиво крушевачког новинара и публицисте Живомира Миленковића, који
је своје вишедеценијско искуство дописника и сарадника листова „Политика“, „Данас“, „Глас јавности“, „Победа“, „Привредни преглед“ и многих
других, преточио у ово дело. У књизи су приказане биографије 50 личности, који су рођењем или пореклом са простора Жупе, а који су данас веома
успешни и признати у областима којима се баве. Приказане личности су из
свих сфера живота: привредници, научници, политичари, спортисти, глум-
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ци, музичари, песници, лекари... Многи од њих су данас познати и ван граница Србије.
Издавање једне овакве књиге увек представља велики изазов, пре
свега због чињенице да ће сам аутор наићи на мноштво критика и опречних
мишљења везаних за одабир појединих личности. Управо због тога и треба
поздравити напор Миленковића да изда ово дело и подржати га приликом
издавања другог тома у коме ће се наћи још 50 познатих Жупљана. Ово ће
дело, и поред свих оправданих и неоправданих критика, представљати итекако значајан извор за будуће генерације које ће се бавити проучавањем
локалне историје. Оно што је још један интересантан и уједно обесхрабрујући податак јесте да од 50 личности које су приказане у овој књизи њих
чак 47 више не живи у Жупи.
Иван Брборић
Драгиша Милосављевић, РАТАЈЕ, Библиотека „Хронике села“,
Културно-просветна заједница Србије, Историјски архив Крушевац, Београд 2009, 796 стр.
После хроника селâ Тулеш (2002) и Руденице (2007) Драгише Милосављевића, чије су прикази објављени у претходним бројевима Жупског
зборника, сада представљамо хронику села Ратаје из пера истог аутора, на
импозантних 800 страна. Књига је штампана у Библиотеци „Хроника села“,
чији су издавачи Културно-просветна заједница Србије и Историјски архив
у Крушевцу. Пред читаоцима је изузетна хроника села Ратаје, која садржи
огромну количину грађе, дуго времена сакупљану од стране већ искусног
жупског хроничара Драгише Милосављевића. Читаоци у књизи могу пронаћи све битне и релевантне податке о Ратају: од његовог првог помена
1445. године до данас. Први део, назван Општи део, садржи податке о географском положају, хидрометеоролошке, геоморфолошке, геолошке и сеизмичке карактеристике терена и податке о флори и фауни. Други део, Село,
доноси податке о становништву Ратаја, именима и презименима и домаћинствима, односно приказује општу демографску слику овог села. У трећем
делу Привреда и четвртом Култура аутор даје исцрпне податке о пољопривреди, сточарству, лову, задругарству, школству, спорту, народној уметности. Пети део, посвећен историји села, насловљен је Ратаје кроз устанке и
ратове. У шестом делу, у одељку Вера и обичаји, аутор описује верске и
народне обичаје који још живе међу ратајским становништвом. Последње,
седмо поглавље је најисцрпније и доноси велики број родослова ратајских
породица. Цела књига је обогаћена великим бројем фотографија, табела и
карата. Ова књига свакако представља пример преданости и прегалаштва
Драгише Милосављевића, узор како се ради детаљна хроника и како заправо свако од нас треба да се одужи свом најужем завичају.
Сања Црнобрња
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Драгослав Алексић, ГОРАНИ СА ШУМАМА И ВОДАМА, Историјски архив Крушевац, Крушевац 2010, 166 стр.
Драгослав Алексић – Џула, после пет књига посвећених разноврсним темама, окренуо се још једној, можемо рећи занемареној теми – историји Покрета горана и ову књигу посветио садашњим и будућим горанима.
Ова стручно-популарна публикација представља сведочење о Покрету горана на 160 страна, допуњених са око 80 црно-белих и колор фотографија,
12 табеларних приказа и 13 фотопортрета пријатеља који су дали свој прилог књизи. Публикација Горани са шумама и водама подељена је на два
дела. Први део, Горани, чини приказ односа горана према шумама, водама,
екологији и свим другим горанским активностима попут производње садница, затрављивања и других омладинских радних акција. У наставку се
читаоци могу информисати о горанима Бруса, Жупе, али и Смедерева, Београда, Шапца, Ваљева, Крушевца, Зајечара и југа Србије. Други део књиге,
Пријатељи говоре, доноси низ текстова, од чега једанаест бивших руководилаца и организатора послова у шумарству и водопривреди и људи који су
подржавали горане, који пишу о резултатима рада у појединим подручјима
и областима. Књига почиње „Молитвом шуме“ а завршава се правим уметничким освежењем који су нам даровала два песника, Зоран Андријашевић
и прослављени Милослав – Буца Мирковић. Овакве књиге могу да напишу
истински поклоници и заштитници природе, какав је пре свих аутор публикације Горани са шумама и горама Драгослав Алексић-Џула.
Сања Црнобрња
КАРАЏИЋ – ЧАСОПИС ЗА ИСТОРИЈУ, ЕТНОЛОГИЈУ, АРХЕОЛОГИЈУ И УМЕТНОСТ, нова серија, број 2, Алексинац 2010, стр 174.
Давне 1899. године Тихомир Р. Ђорђевић, тада млади професор
Учитељске школе у Алексинцу, а потоњи академик и утемељитељ српске
етнологије покренуо је лист Караџић. Тадашњи Караџић, замишљен као
лист за српски народни живот, обичаје и предање, излазио је једном месечно, а трошкови издавања и уреднички посао пали су на терет самом оснивачу – Тихомиру Ђорђевићу. Уз повремене прекиде (понајвише услед материјалних проблема) лист је штампан у континуитету у периоду 1899–1904. године. Иако је Караџић излазио далеко од престоних и регионалних центара,
имао је карактер престижног националног гласила у коме су саопштавани
резултати научних истраживања из завичаја, земље и региона. Одликовали
су га како тематска разноликост и квалитет прилога тако и бројност сарадника од којих су многи били из иностранства. Може се слободно закључити
да је Караџић Тихомира Ђорђевића био један од најрепрезентативнијих ли-
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стова свог времена, чији је допринос у проучавању српског народног живота и утемељивању етнологије као научне дисциплине изузетан.
Поштујући ову светлу традицију нова редакција је, у сарадњи са Завичајним музејем Алексинац као издавачем, обновила часопис Караџић.
Први број нове серије, под називом Караџић – часопис за историју, етнологију, археологију и уметност објављен је крајем 2009. године у Алексинцу,
са др Драганом Алексићем као главним и одговорним уредником. Редакција
је, неминовно уважавајући промене које је донела еволуција науке, прилагодила гласило новим стандардима које мора да испуњава савремена научна периодика, али је настојала да задржи спољни изглед и дух старог издања.
Караџић – часопис за историју, етнологију, археологију и уметност
конципиран је као мултидисциплинарни научни часопис у коме своје прилоге могу да објављују историчари, етнолози, археолози, историчари уметности и остали посвећеници науци и култури. У прва два броја обновљене
серије објављен је велики број чланака из области етнологије, археологије,
историје и филологије (лексике), а међу ауторима су се већ нашли еминентни научници из целе Србије, професори универзитета, чланови САНУ, сарадници научних института као и мноштво других научних и културних делатника. Највећи број радова бави се темама од националног значаја, са само делимичним освртом на алексиначки крај.
Први рад представљен у новом броју Караџића јесте археолошка
студија др Милорада Стојића Нови налази из Рутевца и питање намене, порекла, места израде и етничке атрибуције појасева типа „Мраморац“.
Аутор је представио два метална појаса откривена у Рутевцу приликом копања темеља за нову цркву, чије је проналажење представљало малу међународну научну сензацију (др Стојић је објавио рад на енглеском језику у
коме је упознао светску археолошку јавност са овим значајним открићем).
Утврђено је да су појасеви највероватније припадали трибалском поглавици
и датовани су у период VI/V века п. н. е.
Два рада се баве проблематиком историје четничког покрета и његове организације у југоисточној Србији. У првом од њих, Организација Југословенске војске у Отаџбини на југу Србије 1942–1944, аутор др Коста
Николић, један од најистакнутијих истраживача четничког покрета, на
основу бројних историјских извора даје детаљан преглед војне организације
четничког покрета на југу Србије. Други рад, Властимир Весић – последњи
командант Делиградског корпуса Југословенске војске у Отаџбини, коаутора Зорана Стевановића и Александра Динчића, представља осврт на лик и
дело овог четничког команданта, на темељу необјављене архивске грађе из
неколико српских архива.
Локалним темама бавили су се мр Марина Гавриловић и Александар Никезић. Марина Гавриловић је аутор рада Музика и музичари у Учитељској школи у Алексинцу 1896–1940. После уводног осврта на значај и
историјат Учитељске школе у Алексинцу ауторка је дала детаљну анализу
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музичке наставе и музичких активности у овој установи кроз њену историју, посветивши посебну пажњу биографијама неколицине појединаца најзаслужнијих за њен развој. Александар Никезић се такође бавио историјатом
једне значајне алексиначке установе културе у свом раду Завичајни музеј
Алексинац. Аутор, који је и сам ангажован у музеју као кустос, дао је сумарни осврт на комплексну прошлост алексиначког музеја и бројне промене
које су ову установу задесиле за њеног постојања.
Стална рубрика часописа Караџић „Знамените личности Алексинца“ у овом броју је искоришћена да се широј јавности представи судбина
Софије Милосављевић, супруге четничког војводе Косте Миловановића Пећанца. То је учињено у раду проф. др Божице Младеновић Софија Пећанац
(од поштоване жене до народног непријатеља), у коме је ауторка, на основу архивске грађе али и личног сведочанства Софијиних потомака, осликала променљиву судбину ове значајне жене, пореклом из угледне алексиначке трговачке породице Милосављевић. Последњи научни прилог представљен у другом броју Нове серије Караџића јесте истраживање Данијеле
Милчић Заборављена лексика подручја Црне Траве – положај, физичко-географске одлике и порекло становништва, у којем је представљена темељна
анализа језичких особености подручја Црне Траве, поткрепљена великим
бројем примера.
Осим чланака и истраживања, у другом броју обновљеног Караџића
објављен је и велики број приказа и извештаја из научног и културног живота. Часопис доноси и In memoriam Андреју Александровичу Гардењину,
истакнутом спортском и културном раднику и увек радо виђеном госту
Алексинца, чији је аутор проф. Василије Стојановић. И у овом броју објављен је репринт једног издања оригиналне серије Караџића (број 2, фебруар 1899).
Обновљена серија часописа Караџић устројена је према највишим
научним захтевима које мора да испуњава једно научно гласило. Сви радови пропраћени су резимеима на енглеском језику и двојезичним садржајем,
а часопис је графички уређен у ретро стилу и визуелно оплемењен црно-белим фотографијама. За кратко време свог излажења, нови Караџић је већ
стекао наклоност читалачке публике и изазвао интересовање научних кругова, што потврђује чињеница да као сараднике има угледне научнике. Намера уредништва је да часопис Караџић обезбеди себи место како квалитетом прилога тако и постојаношћу.
Александар Стојановић

ХРОНИКА
КОЗНИК – ГРАД ВИТЕЗОВА

Настављајући пројекат представљања српске средњовековне културе на средњовековном граду Кознику, који је заживео 2009. у оквиру акције
„Средњовековна гозба на Кознику“, ове године је организована манифестација „Козник – град витезова“, која због лоших временских услова није одржана у оквиру Ноћи музеја већ 5. јуна 2010, од 15 до 22 часа. У оквиру овогодишње акције, коју је пратило око 1500 посетилаца, публици је понуђен
богат програм. Тема је била витештво, тако да су посетиоци били у могућности да са 16 витезова из групе „Свибор“ и сами вежбају технике српског
средњовековног борења, као и да виде симулацију витешких борби на зидинама Козника и низ витешких вежби. За најмлађе посетиоце је организована
Мала школа витештва.
У музичком делу програма су се представили млади фрулаши из
Бруса, група „Расинке“, као и етно група „Руно“, која већ годинама представља Србију на међународним етно фестивалима. У драмском програму су
се у улогама кнеза Лазара и царице Милице појавили доајени Крушевачког
позоришта, Момир Брадић и Весна Павловић. И ове године публици је била
понуђена богата трпеза са средњовековном кухињом и вином. Подршку
пројекту је пружио велики број волонтера и заљубљеника у Козник, укупно
70 волонтера, од којих су неки сами израђивали костиме.
Пројекат су осим Министарства културе финансијски подржале и
скупштине општина Александровац и Брус. Ова чињеница нас као организаторе и реализаторе пројекта чини изузетно задовољним, јер другу годину
за редом две општине успешно сарађују унутар пројекта Завичајног музеја
Жупе. Одзив медија је такође био веома добар.
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Глумци Весна Павловић и Момир Брадић на Кознику, 5. јун 2010.

Хроника
Витешка надметања

Витезови на Кознику

КУД „Расинка“ Брус
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Етно група „Расинка“ Брус

„Царска“ трпеза

Иван Брборић
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
„CosArt 2010“
Настављајући традицију, Удружење грађана „CosArt“ је и ове године веома успешно приредило Трећи међународни фестивали класичне музике у Александровцу, под називом CosArt 2010, у периоду од 12. до 20. августа 2010. године.
Фестивал је реализован као деветодневни музички догађај са садржајем који чине концерти и мајсторске радионице за студенте музичких
академија. У односу на претходна издања, публици се први пут представио
један камерни оркестар, Гудачи Светог Ђорђа, са Горданом Николићем на
челу. Овај фантастични оркестар испунио је на завршној вечери фестивала
салу александровачког Дома културе и својим наступом одушевио све поклонике музике. Програмски део фестивала чинили су још сопран Катарина
Јовановић, виолинисткиња Весна Станковић, Уки Оваскаинен, Мери БојићРадојчић и Јасна Туцовић, као и студенти – најуспешнији полазници мајсторских радионица, који су наступали „раме уз раме“ са гостујућим уметницима. Концепт фестивалског програма био је утемељен на камерној музици и јубилејима композитора Шопена и Шумана.
Осим концерта Гудача Светог Ђорђа који је одржан у Дому културе,
остали наступи су већ по традицији изведени у Музеју винарства и виноградарства.
Овогодишња новина био је и концерт за децу, одржан 17. августа у
подне. Уз сјајну музику деца су имала прилике да учествују и у интерактивној радионици коју је водила Катарина Јовановић.
Сви учесници фестивала су по већ устаљеној традицији били смештени у етно селу Латковац, где су се, као и у Музеју винарства и виноградарства, одвијале и мајсторске радионице. Сматрамо да се наш фестивал, уз
огромну помоћ Министарства културе Републике Србије, и ове године
представио као пример доприноса локалне иницијативе културној децентрализацији Србије.
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Гудачи Светог Ђорђа, Дом културе, Александровац, 20. август 2010.

Гудачи Светог Ђорђа, Дом културе, Александровац, 20. август 2010.
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Концерт сопрана Катарине Јовановић, Музеј винарства и виноградарства, 15. август 2010.

Катарина Јовановић

Концерт за децу, Музеј винарства и виноградарства, Александровац, 17. август 2010.
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САРАДЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ЖУПЕ СА УСТАНОВАМА
И ПОЈЕДИНЦИМА У 2010. ГОДИНИ
Са амбасадом Републике Сирије у Србији реализована је изложба
Сирија – колевка цивилизације коју је 26. марта 2010. отворио Његова екселенција амбасадор Сирије, др Мађид Шадуд.

Амбасадор Сирије Мађид Шадуд са супругом, приликом посете
општини Александровац и Завичајном музеју Жупе, 26. март 2010.

Амбасадори Сирије, Украјине и Бразила на отварању изложбе
„Сирија – колевка цивилизације“, 26. март 2010.
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Промоција четвртог броја Жупског зборника одржана је 14. маја
2010. у Музеју винарства и виноградарства. Осим директора Музеја винарства и виноградарства Гвоздена Ђолића и директора Завичајног музеја Жупе Ивана Брборића, на промоцији су говорили директор Института за савремену историју из Београда проф. др Момчило Павловић и сарадник Института др Драгомир Бонџић. Промоцији су присуствовали и представници Народног музеја Лесковац, са којима је успостављена интензивна сарадња.

Промоција четвртог броја Жупског зборника, 14. мај 2010
(с лева: Гвозден Ђолић, др Драгомир Бонџић, проф. др Момчило Павловић, Иван Брборић)

Реч проф. др Момчила Павловића на промоцији
Жупског зборника, број 4, 14. мај 2010.
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Са пријатељима из Народног музеја Лесковац реализована је изложба Лесковац и његови људи на старим фотографијама. Изложбу су у
оквиру манифестације „Жупска берба“ 25. септембра 2010. отворили директор Народног музеја из Лесковца Срђан Стојановић и кустос лесковачког
музеја Милан Кукољ.

Директор Народног музеја из Лесковца Срђан Стојановић (лево) и кустос Милан Кукољ на
отварању изложбе „Лесковац и његови људи на старим фотографијама“, 25. септембар 2010.

У сарадњи са Народним музејом из Крушевца и Завичајним музејом
из Алексинца приређена је изложба Зиндан – римско насеље Praesidium
pompei. Изложбу су 1. новембра 2010. отворили директорка алексиначког
музеја Лидија Ракоњац и директор Народног музеја Крушевац Љубиша Васиљевић.

На отварању изложбе „Зиндан – римско насеље Praesidium pompei“, 1. новембар 2010.
(с лева: Љубиша Васиљевић, директор Народног музеја Крушевац, Иван Брборић,
директор Завичајног музеја Жупе, Лидија Ракоњац, директорка Завичајног музеја Алексинац, Душан Рашковић, виши кустос Народног музеја Крушевац)
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Екипа емисије „Квадратура круга“ коју реализује Радио-телевизија
Србије снимила је у Завичајном музеју Жупе репортажу о чувеним жупским венерама.

Екипа емисије „Квадратура круга“ испред Завичајног музеја Жупе
у Александровцу, март 2010.

Иван Брборић
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ЗНАЧАЈНЕ ГОДИШЊИЦЕ У ЖУПИ 2010. ГОДИНЕ
600 година (1410) од изградње манастира Руденице
150 година од боравка Феликса Каница у Жупи
135 година од рођења Добривоја Гер. Поповића
135 година од посете кнеза Милана Обреновића Кожетину
100 година од оснивања Женске занатске школе
80 година од појаве првог биоскопа у Александровцу
50 година од оснивања Покрета горана
50 година од формирања предузећа „Жупљанка“
15 година од уласка рукометаша Жупе у прву рукометну лигу
10 година од оснивања Музеја винарства и виноградарства
10 година од завршетка Хале спортова у Александровцу.
Покушао да отргне од заборава
Миљко Р. Симић
ХРОНИКА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ 2010. ГОДИНЕ
Подаци о крштеним, венчаним и умрлим
Крштени – 155
Венчани – 59
Умрли – 141
Податке прикупио
протојереј Драгољуб Поповић

САРАДНИЦИ У ОВОМ БРОЈУ

Бонџић, др Драгомир, историчар, научни сарадник, Институт за савремену
историју, Београд
Брборић, Иван, кустос-историчар, директор, Завичајни музеј Жупе, Александровац
Величковић, др Милован, агроном, редовни професор, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Београд – Земун
Врачаревић, Бојан, дипломирани економиста, Универзитет у Београду,
Географски факултет, Београд
Делетић, др Небојша, ванредни професор, Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет, Лешак
Димовски, Неда, дипломирани биофизички антрополог, Међуопштински
завод за заштиту споменика културе, Суботица
Ивезић Гашић, Мирјана, дипломирани етнолог, Центар за културне делатности и библиотекарство општине Брус
Илић, Марија, МА, професор српске књижевности и језика са општом
књижевности, административно лице, Министарство правде Републике Србије, Београд
Јовановић, мр Зоран, инжењер виноградарства, асистент, Универзитет у
Приштини, Пољопривредни факултет, Лешак
Јовановић, Катарина, сопран, ванредни професор Музичке академије у
Београду, директорка опере Народног позоришта у Београду
Јокановић, Илија, пољопривредни техничар, сарадник на терену, Завичајни музеј Жупе, Александровац
Марковић, др Милош М., лингвиста, професор Високе школе за васпитаче
у пензији, Крушевац
Матић, Милован, хроничар и публициста, Ботуња
Милинчић, др Мирољуб, географ, ванредни професор, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд
Мирковић, Милосав – Буца, позоришни и књижевни критичар, Београд
Мршовић, Милош, дипломирани просторни планер, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд
Петровић, др Љубомир, историчар, научни сарадник, Институт за савремену историју, Београд
Поповић, Драгољуб, протојереј, Александровац
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Потић, Иван, дипломирани географ, Универзитет у Београду, Географски
факултет, Београд
Прентовић, мр Соња, туризмолог, докторанд, Универзитет у Новом Саду,
Природно-математички факултет, Нови Сад
Раденковић Шошић, Бојана, MSc међународног пословања, асистент,
Универзитет Метрополитен, Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
Рашковић, Душан, дипломирани археолог, виши кустос, Народни музеј,
Крушевац
Сандић, Дејан, дипломирани програмер, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд
Секулић, др Милован, историчар, професор универзитета у пензији, Београд
Селинић, др Слободан, историчар, научни сарадник, Институт за новију
историју Србије, Београд
Симић, Миљко Р., економски техничар, Александровац
Станимиров, Јелена, дипломирани географ заштите животне средине,
Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд
Стојановић, Александар, дипломирани историчар, истраживачприправник, Институт за новију историју Србије, Београд
Црнобрња Сања, кустос – археолог, Завичајни музеј Жупе, Александровац
Шабић, др Дејан С., ванредни професор, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд
Шкодрић, мр Љубинка, историчар, виши архивист, Архив Србије, Београд
Ћирковић, др Братислав, инжењер виноградарства, доцент, Универзитет
у Приштини, Пољопривредни факултет, Лешак
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ПОЗИВ НА САРАДЊУ И УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

Поштовани сарадници,
радњу.

Редакција Жупског зборника користи прилику да Вас позове на са-

Часопис Жупски зборник већ пет година издаје Завичајни музеј Жупе како би подстакао истраживање природних и друштвених карактеристика и културно-историјске баштине Жупе александровачке и интердисциплинарног је карактера. У њему се објављују научни и стручни радови, расправе, чланци, прилози, архивска и мемоарска грађа, белешке, библиографије, хронике, осврти, прикази и есеји који се односе на жупски крај и
околне области. У радовима се могу разматрати различити проблеми, појаве и процеси из оквира свих научних дисциплина, почев од природних и
примењених наука, преко друштвених и хуманистичких, до разних области
привреде, културе и уметности (археологија, историја, етнологија, географија, демографија, привреда, култура, филологија, дијалектологија, архитектура, историја уметности, књижевност, итд.).
Осим што за основну тему морају имати проблематику (из) жупског
краја и околине (Расински округ), радови треба да испуњавају одређене техничке услове ради убрзавања и поједностављивања припреме, постизања
техничког квалитета и уједначености часописа и испуњавања услова које
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије поставља у
Акту о уређивању научних часописа (Ев. број: 110-00-17/2009-01, Београд,
9. јул 2009). Према листи коју је Матични одбор за историју, археологију и
етнологију објавио 10. јула 2009. Жупски зборник је категоризован у групу
научних часописа М53 (редни број 71). Како бисмо испунили постављене
услове и остали у наведеној категорији молимо Вас да се придржавате следећих упутстава за предају рукописа – писање основног текста, фуснота и литературе.
Упутства за предају рукописа
Обим текста треба да буде до 25 страна (један и по табак, или око
45.000 словних знакова) укључујући фусноте, табеле, слике и списак литературе.
Сви текстови морају бити праћени апстрактом који не прелази 100
речи, кључним речима (до 10) и резимеом који не прелази 250 речи.
Резиме се објављује на енглеском језику. Уколико жели, аутор може
сам превести свој резиме на енглески језик.
Пожељно је да текстови буду праћени списком литературе, списком
скраћеница и списком илустрација (уколико их има).
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Текстови морају бити куцани на рачунару у неком од програма MS
Word-а и морају бити снимљени у формату MS Word документа.
У основном тексту обавезно је: коришћење ћириличног писма,
фонт Times New Roman, SR тастатура, величина слова 12 и проред 1,5 (не
користити аутоматскe бројачe – Numbering и Bullets).
У фуснотама, апстракту, кључним речима и резимеу величина слова
је 10 уз једноструки проред (не правити пасусе и прореде у фуснотама).
Фотографије, илустрације, графиконе и стабла скенирати у JPGформату, инкорпориране у рад.
Прва страна треба да садржи: наслов рада, име аутора, титулу, звање и институцију у којој ради са адресом или кућну адресу. Поред тога,
треба доставити и годину рођења због обраде часописа у Народној библиотеци Србије, као и занимање, функцију и мејл адресу, ради објављивања у
списку сарадника.
Чланци и прилози подлежу анонимној рецензији коју врше рецензенти у вишем звању од аутора рада. Неће бити прихваћени радови који су
раније већ објављени на другом месту.
Ставови изражени у текстовима не представљају ставове уредника и
редакције часописа, већ искључиво ставове аутора.
Текстове за наредни број треба приложити у штампаној или електронској форми (диск или електронска пошта) до краја текуће године:
Завичајни музеј Жупе
Жупана Немање 95
37230 Александровац
e-mail: zmuzzupe@ptt.rs

Упутства за писање фуснота и литературе
Име и презиме аутора: курент (обична слова)
Наслов књиге: курзив
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