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ЖУПА И ОКОЛИНА У ВЕЛИКОМ РАТУ 
 
 
АПСТРАКТ: Рад је настао са жељом да се поводом обележавања 

стогодишњице од  почетка Првог светског рата, у којем су српска војска и 
народ претрпели огромне губитке, ода почаст херојима са поднебља Жупе 
и околних области. Из доступне литературе, дати су основни подаци о 
животу и страдању становништва Жупе током окупације, као и подаци 
о страдању српске војске, пре свега кроз дневник Жупљанина Милутина 
Дреновца, резервног официра српске војске. Овај рад би требало да буде 
само увод у научно истраживање групе историчара које ће довести до 
штампања монографије. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жупа, Први светски рат, ослобођење, Србија. 
 
Први светски рат је назван и Велики рат због до тада највећег 

броја земаља учесница (36) и мобилисаних војника (око 70 милиона) 
али и због највећих жртава, између 10 и 12 милиона, од чега је 1,2 мили-
она Срба, што је највеће страдање нашег народа у историји. Данас, после 
сто година, демографска слика Србије изгледала би потпуно другачије 
да није било овог рата. Жупа је, као и остатак земље, поднела тешке и 
ненадокнадиве губитке. До рата је дошло услед тежње Централних сила 
на челу са Немачком и Аустроугарском за новом светском поделом 
територија и колонија. Аустроугарско царство није благонаклоно гледа-
ло на успехе Србије у Балканским ратовима и на ширење њених терито-
рија. Иако је рат припреман годинама уназад, као непосредан повод 
узето је убиство аустроугарског престолонаследника Франца Фердинан-
да у Сарајеву, 28. јуна 1914. године. Убиство је извршио припадник 
организације „Млада Босна“, босански Србин Гаврило Принцип а Србија 
је оптужена да стоји иза атентата. После неприхватљивог ултиматума 
који Србија никако није могла прихватити, Аустроугарска прекида 
дипломатске односе 25. јула а објављује јој рат већ 28. јула 1914.1 
                                                 

1 Опширније о почетку и току Првог светског рата види у: Мира Радојевић, 
Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 1914-1918, Београд 2014; Андреј Митровић, 
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Истог дана када је Аустроугарска прекинула дипломатске односе 
са Србијом, српска влада премешта своје седиште у Ниш а Врховна 
команда објављује општу мобилизацију. У земљи је недостајало модер-
них средстава везе па се мобилизација спроводила звоњавом црквених 
звона, пуцањем прангија, ударањем у добоше, паљењем стогова сена или 
преко курира.2 Тако у свом ратном дневнику Милутин Дреновац из жуп-
ског села Суботице пише да су звона на Цркви трнавачкој зазвонила 13. 
јула (26. по јулијанском календару) у један сат после поноћи: „…А у рану 
зору кроз село, од куће до куће, ишао је сеоски кмет и саопштио да је спрове-
дена општа мобилизација и да сви обвезници морају да се јаве хитно у опш-
тину на саопштење...14. и 15. јула (27. и 28. јула, прим. аут.) обављено је 
прикупљање и уписивање у спискове долазећих обвезника. Људи нису ишли у 
рат са оноликим одушевљењем као у турски рат (I балкански рат, прим 
аут.), једно услед тога што се још нису одморили од претходних ратова, а 
друго што их мобилизација одваја од куће у време највећих пољских радова“.3   

Мобилизација за јединице првог и другог позива је трајала само 
пет дана. Формацијски, српска армија била је подељена на шест диви-
зијских области: Моравска, Дринска, Дунавска, Шумадијска и Тимочка 
дивизија и Ужичка војска. Свака дивизија имала је по четири пука а сва-
ки пук четири батаљонска среза. Жупљани су, у већини, према форма-
цијској расподели приликом мобилизације припадали XII пешадијском 
пуку „Цар Лазар“ са седиштем у Крушевцу. Овај пук је припадао чувеној 
Шумадијској дивизији која је била у саставу Друге армије којој су још 
припадали 10, 11. и 19. пук као и артиљеријски пук „Танаско Рајић“ и 
коњички дивизион у које је такође био распоређен један део Жупљана.4 
Мањи део Жупљана био је распоређен и у другим деловима српске армије.  

Дакле, војни обвезници крушевачке области мобилисани су нај-
већим делом у јединице Шумадијске дивизије првог и другог позива. 
Јединице првог позива (од 21-31 године) располагале су са 16.000 људи 
и њима је командовао пуковник Божидар Терзић а јединице другог 
позива (32 – 38 година) бројале су 20.000 људи са командантом Драгу-
тином Милутиновићем.5 

                                                                                                                          
Србија у Првом светском рату, Београд 1984; Petar Tomac, Prvi svetski rat, Beograd 1973; 
Велики рат Србије 1914-1918, прир. Драгољуб Живојиновић, Михаило Војводић, Београд 
1970; итд. 

2 Тома Миленковић, Трстеник и околина у првом светском рату 1914-1918, 
Београд 2007, 14. 

3 Мајор Милутин Дреновац – ратни дневник официра Краљевине Србије 1914-
1922, приредио Милорад Сијић, Крушевац 2008, 11.  

4 Дарко Михајловић, XII пешадијски пук „Цар Лазар“ хронолошки приказ 
еволуције имена и формацијске припадности, Расински анали 4, Крушевац 2006, 165-168. 

5 Т. Миленковић, н. д. 15. 
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XII пешадијски пук „Цар Лазар“ је био састављен од следећих бата-
љона: 1. батаљон – Крушевачки 1. батаљонски срез са делом алексиначког 
среза и Великом Врбницом из Козничког среза; 2. батаљон – Кознички 2. 
батаљонски срез са средиштем у Виткову (без Будиловине, Осредака и 
Рибара) и део Среза крушевачког (Мајдево, Мачковац, Лаћислед, Требо-
тин, Мешево и Мрмош); 3. батаљон – Краљевачки, обухвата Краљевачки 
3. батаљонски срез и делове Таковског, Трстеничког и Козничког среза, 4. 
батаљон – Јошанички, са деловима Козничког и Трстеничког среза.6   

Наоружавање српске војске било је врло оскудно. Коришћене су 
пушке система Маузер калибра 7 милиметара и капацитета 5 метака. У 
артиљерији се такође, у односу на моћног непријатеља оскудевало. За 
јединице трећег позива није било наоружања али ни остале основне вој-
не опреме.  

Аустроугарска армија је 12. августа прешла границу на Дрини и 
Сави и упала у северозападну Србију уз велика зверства и пљачку 
пограничних насеља. Прва велика битка одиграла се на планини Цер, 
14. и 15. августа где је српска Друга армија под командом Степе Степа-
новића до ногу потукла Аустроугаре. Шумадијска дивизија I позива је 
на положајима код Шапца зауставила продор аустроугарске Друге 
армије ка Ваљеву. После ових значајних победа у августу месецу, савез-
ници траже од српске војске да пређе Саву и настави деловање на неп-
ријатељској територији што је и учињено али се убрзо српска војска 
повлачи на своју територију а са њом велики део српског живља са про-
стора источне Босне и Срема. У наредних неколико месеци настављен је 
жестоки и крвави рат на Дринском бојишту а у одлучујућу офанзиву 
аустроугарска војска под командом Оскара Поћорека креће 24. октобра 
1914. године. Снажан ударац непријатељске артиљерије и недостатак 
топовске муниције утицали су да Врховна команда нареди повлачење 
према Шумадији. Кратак предах, суви ровови, попуна јединица (1300 
каплара) и опреме, дале су снагу до тада посрнулим српским јединица-
ма за противудар тј. да из тоталног повлачења, бриљантним командова-
њем војводе Живојина Мишића, крену у контранапад на Колубари, где 
после стравичних борби које су задивиле тадашњи слободољубиви свет, 
које су трајале од 16. новембра до 12. децембра 1914., наносе неприја-
тељу тешке губитке, терајући га на повлачење са територије Србије. У 
току прве године рата и на једној и на другој страни губици су били изу-
зетно велики, на српској страни око 132.000 избачених из строја а на 
аустроугарској око 266.000.7 

                                                 
6 Славољуб Бојић, Шумадијска дивизија – 12. Пешадијски пук „Цар Лазар“ у 

Првом светском рату, Крушевачки зборник, 5-6, Крушевац 2000, 64. 
7 С. Бојић, н.д. 66. 
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Крајем 1914. Србију погађа још једно велико зло, епидемија пега-
вог тифуса, коју доносе аустроугарски заробљеници. Не знајући да болест 
преносе беле ваши, цивилне и војне власти су својим поступцима пос-
пешиле епидемију опаке болести.8 Како су болнице биле препуне рање-
ника, власти су у почетку оболеле војнике слале кућама и тако је болест 
проширена на целу земљу. Тако у свом ратном дневнику М. Дреновац 
пише: „Одсуство нисам баш најбоље провео јер сам био код шурака Боце 
на помену ћерке му Руже а друго што сам присуствовао смрти пријатеља 
Грује Радовића из Суботице који је дошао на боловање и умро од тифуса. 
Тифус је у ово време страшно косио како у војсци тако и у варошима и у 
селу. Куд се год човек окрене, то само пада, лекара мали број, а и они 
страдају много“.9  Страни новинари су извештавали да је Србија „земља 
смрти“. Амерички новинар Фортијер Џонс процењује се да је од пегавог 
тифуса страдало око 300.000 људи. Коначни број жртава до данас није 
утврђен. 

Без обзира на велике победе Србије у 1914. години, ратне опера-
ције су настављене и у 1915. години. Мобилисане су последње располо-
живе снаге како би се попуниле јединице. И поред надчовечанског 
отпора, у јесен 1915. Србија се нашла у безизлазном положају. Београд 
је поново нападнут 5. октобра а бугарска војска је 12. октобра ушла у 
Србију без објаве рата. Главни штаб српске војске је преко Крагујевца, 
Крушевца и Рашке стигао у Призрен где се преместила и српска влада 
из Ниша. Србија је освајана стопу по стопу. До краја новембра војска је 
била потиснута са простора читаве Србије и принуђена да пређе преко 
албанских брда, даље ка мору. За војском је пошла маса грађана, жена, 
деце.10 Шумадијска дивизија се уз сталне окршаје повлачила, као и 
велики део српске војске, долином Западне Мораве, у више праваца, а 
случај је хтео да један већи део прође правцем Крушевац -  Мајдево – 
Јанкова клисура – Топлица, па су многи пролазећи тим правцем иско-
ристили прилику да сврате кућама и поздраве се са најмилијима. Тако 
Милутин Дреновац бележи потресан моменат опроштаја: „27.октобра 
(по јулијанском кал.) осванули смо у Мајдеву и продужили друмом за 
Ћелије. Код „Босићана„ замолио сам командира да ме пусти да се јавим 
кући својима и узмем збогом јер Бог зна да ли ћемо се још кад видети. 
Командир ми одобри и даде свог коња те тако стигнем око 10 сати кући, 
где нађем пред бачваром седећи на великој клупи оца и Хранислава Ђукића, 

                                                 
8 Т. Миленковић, н.д., 30. 
9 Мајор Милутин Дреновац – ратни дневник официра Краљевине Србије 1914-

1922, 55. 
10 Јелена Туцаковић Рат велики а народа мало, Велики рат и мали човек, 

Зборник, Београд 2014, 53.  
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а поред клупе стајаше мој синчић Милосав што му мој брат Милан 
тепаше „Војвода Мицко“. Отац ме дочека са плачним очима. Обузе ме 
јака туга и жалост, срце ми се јако растужило но ипак сам се уздржао те 
нисам заплакао. Одмах сам упитао за остале укућане, а отац ми рече да 
су у башти у пољу секу купус. Потруди се отац те одмах посла по њих да 
дођу. Мало време прође а ево их дођоше, најпре моја жена Круна и сестра 
Богдана „Болка“, која од неког времена беше болесна, што јој се опажаше и 
на лицу, иако није лежала у постељи, а потом снаја Ранка и ћерка Мицка, 
коју при поласку за Балкански рат бејах оставио од годину дана па кад 
сам се враћао она бежи од мене. Баш кад је дошла био сам у ижини где спа-
вам, а она притрча ми руци, пољуби је и отрча на кревет па леже кријући 
очи. Видим да и она иако има непуних пет година осећа тугу и жалост. 

Ручак беше стигао, поставише пред кућом на сто, но ја бех сит 
ових јада који се збивају те узех само неколико залогаја, попих чашу, две 
вина па извадих кутију те запалих цигару и послужих чича Стојана и 
Светозара Петковића, који беху ту. Ово ми је била  прва цигара коју сам у 
присуству оца запалио. Беше 12 сати. Наши топови из Равница почеше 
дејство на непријатеља који колонама наступа од Дашнице. Кажем време 
је да идем. Са оцем се опростим и оставим му аманет, да ми добро чува 
малишане. Он ме грљаше и љубљаше плакајући и честита пут говорећи: 
„Иди синко са срећом, па ако је  рекао Бог боље ти је да погинеш часно но 
нечасно да живиш под непријатељем“. Малишане моје изљубим, дам им по 
нешто новца да се, ако погинем, сећају последњег растанка и опроштаја 
(децу сам волео изнад свега). Отац се јако секираше што се није видео са 
батом. Сестра и снаја ме испратише па се вратише а Круна ме отпрати 
водећи ми коња до чича Симиног шљивака. Више пута сам јој казао да се 
врати, а она тек продужује говор јер је овај растанак тежак био. Човек 
оставља све што има да га непријатељ разноси и ради све што му се про-
хте. Овде се изљубисмо. Појашим коња, а она ми додаде крчаг са вином 
што сам понео за другове. Рекох јој збогом, а она ми честита и пожеле 
добро на том неизвесном путу који ме очекиваше. Па да би ме још мало 
задржала јер сам приметио да јој се врло тешко раздвојит рећи ће: „А 
писмо Мико“ (писао сам врло често јер сам то сматрао за дужност да их 
у овим тешким данима обавештавам о себи). „Кад будем дошао као побе-
диоц, ако Бог да, то ће бити радосније од писма“. Ободем коња и проду-
жим. За све време пута, до места „Шинде“, докле сам могао видети ста-
лно ми је поглед пратио монотоне кораке моје Круне како се приближава 
кући, а и кућа која је одавде имала диван изглед, мислећи да ли ћу ако 
будем жив наћи исто овакав изглед или само згариште. На измаку послед-
њег погледа оте ми се јадан дубок уздах. 11 

                                                 
11 Мајор Милутин Дреновац – ратни дневник официра Краљевине Србије 1914-
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Главнина 103. дивизије XI Немачке армије стигла је 9. новембра 
без борби на простор око села Новаци, а један њен батаљон стигао је без 
борби до Александровца. У исто време главнина 107. дивизије наступа 
долином Расине. По указаној потреби командант I армије наређује, 
ради одбране главног комуникацијског правца Краљево – Рашка образо-
вање Бањског одреда са седиштем на Кознику. У овај пук су ушле разне 
јединице. Трупе 8. корпуса III аустро - немачке армије стигле су следе-
ћег дана на висове јужно од Александровца, а главнина је стигла око 
16.30 часова на линију Пуховац – Дренча – Тулеш – Ратаје. Око седам 
часова ујутру непријатељ је потиснуо делове Бањског одреда до села 
Рогавчине; примећује се јако продирање непријатеља преко Алексан-
дровца ка Брусу. Ради осматрања Грашевачке реке послате су четири 
коњичке патроле.  

Извештај команданта трупа Одбране Београда за 12. новембар је 
гласио: „Непријатељ је својим претходницама доспео на линију Купци – 
Злегиње – Витково“. Дејства 8. корпуса III аустро-немачке армије 13. 
новембра: 2. брдска бригада достигла је до 16.00 часова линију: висови 
северно од Бруса 705-745 Чукара. Са противником није било додира. 6. 
брдска бригада потискујући противничке патроле избила је већ око 11 
часова на одсек: Оглавак 763 – Бановац – Милентија. Један батаљон 9. 
брдске бригаде стигао је на Жељин, а 18. бригада без борби на простор 
Козница – Плеш.12 

У Крушевцу је владао потпуни хаос, железничка станица била је 
препуњена возовима пуним материјала: дворске ствари, муниција, бра-
шно, храна, архива... У таквом очају, бескрајне колоне војника и цивила 
крећу се ка Урошевцу, Приштини и Призрену. Одатле, према наредби 
Врховне команде из три правца, преко црногорских и албанских гудура 
и беспућа, уз велике губитке, око 150.000 српских војника и избеглица 
стиже у прихватне савезничке луке Медову и Драч.  

Један део војске је укрцан на савезничке бродове који су непрес-
тано потапани од стране непријатељске флоте. Тако војник Радомир 
Петровић (1890 – 1982.) из Велике Врбнице бележи неколико година 
после рата: „После албанске голготе, 13. јануара, по старом календару 
1915. године укрцан сам у Драчу на брод „Савоја“. Кад смо били на пучи-
ни, Немци нападоше наш брод сумаренима. Дадоше нам појасеве за спаса-
вање и наредише да изађемо на палубу, да се спасавамо у случају да брод 
буде торпедован. Ја сам одбио наређење. Налазио сам се у кабини и нисам 
хтео да изађем. Била је то лађа дворска. Казао сам: „Ја нећу да излазим 
горе, јер ја нисам рођен поред Саве и Дунава, него испод Жељина. Ја не умем 

                                                 
12 Милован Матић, Брус под окупацијом 1915-1918, Расински анали 12, Круше-

вац 2014, 135-168. 
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да пливам, а ако и потонем са бродом, такву ми гробницу не би направио 
ни мој отац Крсман“.13 

Онемогућени да приђу обали, савезнички бродови одустају од 
прихвата српске војске и цивила тако да су изморене и изгладнеле трупе 
морале да продуже још око 150 км до Валоне где им је организован 
прихват, снабдевање и евакуација на острво Крф где ће се наставити 
драма и страдање.14 За то време, у Александровцу се одмах успоставља 
окупаторска власт а на нивоу Србије она се дели на аустроугарску и 
бугарску окупациону зону. Војно – генерални гувернман (ВГГ) образо-
ван је у оквиру аустроугарске територијалне поделе 1. јануара 1916. 
године са седиштем у Београду и састојао се од шест округа: Шабац, 
Београд, Ваљево, Горњи Милановац, Крагујевац, Смедерево и срезови 
Јагодина, Варварин и Рековац из ћупријског округа. Наредбом од 11. 
фебруара Гуверман је проширен за још три округа: Ужице, Чачак и 
Крушевац а нешто касније припојени су срезови Косовска Митровица, 
Нови Пазар и Пријепоље.  

Подела српске територије одрећена је Софијским уговором 6. 
септембра 1915. а прецизирана посебним уговором о демаркационој 
зони 1. априла 1916. Овим уговором је  одређена тачна линија разгра-
ничења која је ишла правцем Елбасан – Ђаковица – Косовска Митрови-
ца – Александровац – Крушевац и лева обала Велике Мораве на аустро-
угарској страни а Призрен – Приштина, Прокупље и десна обала Велике 
Мораве на бугарској.15 Према тој подели, Крушевачки округ имао је 
седам срезова са седиштима у Крушевцу, Јагодини, Рековцу, Алексан-
дровцу, Бачини, Брусу и Трстенику. Дотадашњи Жупски срез преимено-
ван је у Александровачки. У Александровцу се налазила среска команда 
а у Плешу и Златарима жандармеријска постаја. Иначе, Александровач-
ки срез је био подељен на 11 општина: Александровац, Доброљупци, 
Доњи Вратари, Дренча, Горњи Ступањ, Плеш, Плоча, Ратаје, Трнавци, 
Витково и Златари.16  

Општинске власти су остале у рукама домаћих представника под 
строгом контролом Аустроугара. Председници општина, односно кме-
тови су били: Доброљупци - Коста Павловић; Доњи Вратари – нема име-
на; Дренча – Т. Богићевић; Горњи Ступањ – Живојин Дамјановић; Трна-
вци – Дража Рековац; Витково – Раде Ђорђевић; Златари – Чедомир 

                                                 
13 Милорад Сијић, Жупа у ратовима од 1912. до 1918. године, Александровац 

2008, 71. 
14 С. Бојић, н. д. 76, 77. 
15 Божица Б. Младеновић, Град у аустроугарској окупационој зони у Србији од 

1916 – 1918, Београд 2000, 16. 
16 Љубодраг Поповић, Прилози за историју Крушевачког округа  у I светском 

рату, Крушевачки зборник, бр. 2, Крушевац 1985, 124 – 134. 
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Ратковић; Александровац – М. Мијаиловић. Домаће власти су на својим 
местима могле остати све док су поуздане, односно могле су бити заме-
њене аустроугарском управом са нужном жандармеријом.17  

Број становника на територији коју је покривала аустроугарска 
власт, према попису који су извршили окупатори 1916. у односу на 
1910. годину био је за око 350.000 мањи (око 310.000 мушкараца и 
40.000 жена).18 Жупски срез је према попису из 1910. године имао 
23.491 становника (12.026 мушкараца и 11.465 жена) а према попису из 
1916. имао је 20.213. (8.882 мушкараца и 11.321 жена). Примећује се да 
је број жена остао приближно исти (мањи за 144) док је број мушкараца 
мањи за 3.134. Крушевачки округ, имао је 1910. године 224.267 станов-
ника. Од овог броја било је 115.085 мушкараца и 109.182 жена а по 
попису из 1916. бројао је 196.655 становника, од чега 84.356 мушкараца 
и 112.299 жена. Упоређењем ова два броја можемо констатовати да 
недостаје 27.612 односно 12,3% становништва, како је то окупаторски 
статистичар педантно израчунао.19  

Аустроугарске власти су од 1914. па све до пред крај рата, 
1918. године интернирале са окупиране територије знатан део срп-
ског војног али и цивилног становништва. У време гашења Топличког 
устанка интернирање је посебно захватило Крушевачки округ. Посто-
ји распис управе Крушевачког гувернмана у коме се наглашава спи-
сак лица која треба интернирати: пре свега војна лица, затим интели-
генција, чланови разних друштава и клубова, а изузима се омладина 
испод 17 и старци преко 55 година и болесни. Међутим, у списковима 
се види да је било случајева интернирања мале деце и стараца, инва-
лида и болесних. У списковима интернираних се може видети да је 
само у лето 1916. године из среза Александровац интернирано 329 
лица: Доброљупци 15, Доњи Вратари 51, Дренча 16, Горњи Ступањ 34, 
Плеш 21, Плоча 23, Ратаје 10, Трнавци 38, Витково 23, Златари 40 и 
Александровац 58.  

Већина интернираних су били земљорадници, што само говори 
колико је овај чин био удар на домаћинства која су они издржавали. 
Интернирани су послати у логоре Ашах, Браунац, Нежидер, Јиндрихо-
вице и друге.20 Било је и примера вештог и интелигентног избегавања 
интернације. Тако су мештани Велике Врбнице, како би избегли депор-
товање у логоре, основали плетарску задругу која је плела предмете од 

                                                 
17 Љубодраг Поповић, Прилози за историју Жупе у I светском рату, Жупски 

зборник, бр. 1, Александровац  2006, 212. 
18 Б. Младеновић, н. д., 28. 
19 Љ. Поповић, Прилози за историју Крушевачког округа  у I светском рату, 134. 
20 Љ. Поповић, Прилози за историју Жупе у I светском рату, 215. 
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прућа за потребе окупатора. У тој задрузи су радили само они којима је 
претила интернација.21 

Непосредно по окупацији, нове власти су створиле низ институ-
ција како би експлоатисале већ исувише исцрпљену земљу и вршиле 
сваку врсту контроле над становништвом. Уведене су смртне казне за 
све оне који не предају оружје. У свим местима ограничена је слобода 
кретања од 6 до 16, 18 или 19 часова у зависности од годишњег доба.22 
Кретање је било строго контролисано, обичан становник није се могао 
кретати из места у место без објаве а да би путовао из округа у округ 
морао је да поседује пасош који је издаван у окружној команди у Кру-
шевцу. И поред тешких услова доста се путовало. Само до 15. августа 
1916. у округу је издато 840 пасоша и 2.080 објава. У Александровцу је 
отворена стална телефонска станица за потребе комуницирања између 
окупаторских установа.23 

Учитељ Атанасије Радовановић из Александровца у Летопису 
школе александровачке бележи: „28. октобра 1915. (по старом кал.) 
дошла је Немачка војска у овдашњу варошицу и варошица се предала. 
Наставници су били: Атанасије Радовановић, Коста Станковић, Драго-
љуб Васиљевић, Лепосава Кушић, Милица Јовановић и Јелена Васиљевић. 
Од ових наставника г.г. Станковић и Васиљевић, били су у рату са срп-
ском војском а г-ђа Јовановићева у Крагујевцу“. Главна улица у Алексан-
дровцу добила је назив „Фрање Јосифа“ и у њој је, у кући Минића, била 
смештена војна управа. Први командант Александровца био је поручник 
Лехрант, касније га је заменио командант Јуранић.24  

Прилике под аустроугарском окупацијом биле су изузетно теш-
ке. Терор, страдања, хапшења и батињања били су честе појаве. Окупа-
торска војска је уништила многа добра а нарочито сточни фонд. Стално 
је прописивала реквизиције у крупној и ситној стоци, вину, ракији и 
другим добрима. За неизвршавање наређења и неиспуњавање тражених 
дажбина, примењиване су врло строге казне и пресије на појединце и 
читава села. У јесен су окупаторске власти организовале за потребе вој-
ске откупљивање шљива у бесцење и печење пекмеза под кулук.25 Прив-
редни органи у Бечу и њихове експозитуре у Гувернману били су веома 
заинтересовани за експлоатацију винограда у Србији. Сазнали су да је у 
делу Србије који је био под њиховом влашћу пре Балканских ратова 

                                                 
21 Томислав Милетић, Велика Врбница у рату 1914 – 1918, Крушевачки крај у 

окупацији 1915 – 1918, Зборник радова, Крушевац  2001, 155. 
22 Т. Миленковић, н.д., 97. 
23 Љ. Поповић, Прилози за историју Крушевачког округа  у I светском рату, 133. 
24 Милослав Бонџић, 150 година Основне школе у Александровцу 1837 - 1987, 

Александровац 1987, 123. 
25 Исто. 
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постојало 10.350 хектара винограда засађених домаћим сортама и око 
6.000 хектара засађених на америчкој подлози. Од тих површина најви-
ше је било винограда у Жупи али су три рата у претходних неколико 
година учинила да су виногради били запуштени и у врло лошем стању. 
Како би се виногради опоравили, а на корист окупатору, у Крушевачки 
округ је у пролеће 1916. године послат један виноградарски стручњак 
који је био смештен у Жупи. Те године, виноградари целог Гувернмана 
добили су 5 вагона плавог камена по цени од 1,10 круна за килограм 
што је било довољно само за два прскања.26 

Средином августа, окупационе власти су вршиле припреме за 
предстојећу бербу грожђа. Власницима винограда је било забрањено да 
грожђе беру за сопствене потребе већ да се сав род дотера у Алексан-
дровац и још неколико већих села и преда властима по цени од 40 круна 
за 100 килограма грожђа прве класе. Као лошији род је класирана већи-
на грожђа а власти су дуго чекале да се отпочне са откупом како би се 
грожђе што више сасушило и изгубило на тежини. У јесен 1916. у Кру-
шевцу је публикована нова објава гувермантских власти: „Све количине 
ракије у окупационом подручју одузимају се за потребе војне управе. 
Власнику се оставља 10 литара ракије да са њиме слободно располаже. 
Он може да задржи још 40 литара али на ту количину плаћа таксу од 65 
хелера за литар меке ракије и 1,30 круне за литар љуте ракије.“ Откупну 
цену ракије, која је увек била знатно нижа од реалне, одређивао је ВГГ. 
Од тог периода кафеџије су могле куповати ракију само од надлежних 
служби ВГГ. Осим тога, ракију је могао да пече само онај ко је имао 
специјално одобрење власти и то на одређеним местима у одређено 
време како би се спровела строга контрола.27  

Окупатор је увелико експлоатисао и друге гране пољопривреде, 
житарице, поврће, воће а посебно стоку, чијим је месом снабдевао вој-
ску у осталим деловима Европе. Занимљиво је да је окупатор ради што 
ефикасније експлоатације водио рачуна о побољшању услова за боље 
приносе у пољопривреди. Тако је у Крушевачком гувернману вршена и 
регулација водотокова, приликом чега је народ примораван на кулук. 
Током 1916. уређен је цео ток реке Јабланице која је протицала од села 
Дренче кроз тржачко и ратајско поље и Дашницу. Аустроугарски инже-
њер је направио трасу будућег корита који су прокопали мештани 
поменутих села. Тако ова река више никада није плавила током пролећа 
и јесени као што је то био случај до тада.28 

                                                 
26 Т. Миленковић, н.д., 184. 
27 Исто, 183. 
28 Небојша Ђокић, Економска експлоатација крушевачког краја, Крушевачки 

крај у окупацији 1915 – 1918, Зборник радова, Крушевац 2001, 33. 
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Што се здравствених прилика тиче, током окупације није било 
ниједне епидемије већих размера. Било је спорадичних случајева пегав-
ца, дифтерије, шарлаха, малих и великих богиња, трбушног тифуса. У 
оквиру Гувернмана постојале су болнице у Крушевцу, Брусу и Јагодини, 
па су се Жупљани са тежим обољењима обраћали болницама у Брусу и 
Крушевцу.29 

Настава у основним школама одвијала се према Наставном пла-
ну кога су саставиле окупационе власти а који је био упућен свим шко-
лама 18. октобра 1916. године. Наставом су били обухваћени следећи 
предмети: хришћанска наука, наставни језик, рачуница и геометрија, 
познавање природе, наука о човеку, лепо писање, цртање, гимнастика, 
ручни рад и певање. Велики проблем у настави чинили су уџбеници и 
наставна  средства. Књиге које су раније биле штампане нису могле да 
се користе, јер су биле на ћирилици а других није било. Почетком феб-
руара 1916. Војни главни гувернман упутио је допис Земаљској влади у 
Сарајеву са молбом да пошаљу поједине примерке школских књига за 
основне и средње школе а неколико дана касније и Земаљској влади у 
Загребу са списком школских уџбеника штампаних латиницом. Дакле, 
сви уџбеници су тада били штампани латиницом. Ћирилица је била 
избачена из употребе.30 

Тако су српска деца, током 1916. и 1917, користила књиге у 
издању Краљевско хрватско – славонско - далматинске земаљске владе 
из Загреба, штампаних у Земаљској наклади школских књига и тискар-
ница у Загребу. Од маја 1916. били су у употреби уџбеници у издању 
Земаљске владе за Босну и Херцеговину, штампани у Земаљској штам-
парији у Сарајеву 1914, 1915. и 1916. године. 

Књиге су се плаћале али за најсиромашније је било бесплатних 
испорука па чак и бесплатне набавке школског прибора, писанки за 
пучке школе различитих бројева, биљежнице за писмено, биљежнице за 
диктате, задаћнице, блокова за цртање, оловка, гумица за брисање, 
држалице за мастило као и неких наставних учила.31 

У школској 1916. години школа у Александровцу је радила под 
аустријском управом од 1. марта до 1. септембра (6 месеци). Наставни-
ци су били Лепосава Кушић, Јелена Вељановићева и Марија Китанови-
ћева, који су радили под надзором једног аустријског наставника. Гос-
пођица Јелена Вељановић отишла је у Битољ својим родитељима, 1. 

                                                 
29 Милутин Тасић, Здравствене прилике у Крушевцу 1914 – 1918, Крушевачки 

крај у окупацији 1915 – 1918, Зборник радова, Крушевац 2001, 39. 
30 Љубодраг Поповић, Основно школство под окупацијом, Зборник радова 

Крушевачки крај у окупацији, 1915 – 1918, Крушевац 2001, 71-78. 
31 Исто. 
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октобра 1916. године, пошто је овде разрешена од аустроугарске коман-
де. У 1917. години „школа је нешто радила али у свему под аустријском 
управом и са по једним наставником и једном наставницом њиховом у 
војним униформама“. Аустроугарски учитељ био је Антон Кол, за кога 
се говорило да је родом „из прека“. Према сведочењу свештеника Дра-
гомира Никетића из Кожетина, који је био ђак ове школе у то време, 
учитељ Кол није носио војну униформу. Име учитељице је остало непо-
знато. Током 1918. године школа је радила 7 месеци, од 1. марта до 1. 
октобра. Поред поменутих окупаторских учитеља, радила је и Лепосава 
Кушић.32 Школа је неретко коришћена за потребе окупаторске војске 
која је у њој логоровала. Штете су биле велике јер су уништавана учила, 
књиге и инвентар. За ватру су ложене школске клупе и ограда дворишта. 

 
Отпор окупатору 

 
Начини отпора насиљу били су разноврсни. Кад је 4. октобра 

1916. године требало прославити рођендан цара Фрање Јосифа, окупа-
тор је у центру града изградио свечану бину. Александровачки дечаци су 
запалили бину, што је изазвало бес аустроугарског команданта Јуранића 
па је наредио да се неколико дечака обесе за ноге са главама окренутим 
на доле и тако држе неко време на мукама. Међу кажњенима је био и 
Милисав Живадиновић Шиља, чије сведочење о овом догађају је остало 
забележено.33 

Приликом пописа који је извршила Комисија за процену штете у 
крушевачком крају, марта 1921. године, укупна штета у шест школа у 
местима Жупског среза била је 49.289 динара.34   

У другој половини 1916. долази до, прво политичког а потом и 
оружаног деловања на простору Крушевачког округа. Аустријске тајне 
службе су забележиле тајне састанке у Крагујевцу и Крушевцу са циљем 
организације отпора. Демографски предуслови за дизање отпора нису 
били повољни услед чињенице да је борбено најспособнији део станов-
ништва или изгинуо у претходним ратовима или се повукао у Грчку. Ту 
треба убројати и број интернираних који се процењује на око 40.000. 
Ипак, сматрало се да на простору Србије има око 50.000 људи способ-
них за оружани отпор.35 

                                                 
32 М. Бонџић, н.д., 123. 
33 Исто, 123. 
34 Момчило Исић, Материјално страдање основних школа у Крушевачком округу 

за време I светског рата, Жупски зборник, број 2, Александровац 2007, 132. 
35 Андреј Митровић, Покрет отпора у Аустроугарском  гувернману у Србији 1916 

– 1918, Крушевац кроз векове, Зборник радова, Крушевац 1972, 185. 
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Оно што се са сигурношћу може установити је да су се у Србији 
могле разликовати три групе становништва: прва су људи који су били 
спремни на сваки вид отпора. Друга група су они који су сарађивали са 
Аустроугарима, од познатих политичара до обичног народа. Један број 
људи је ушао у органе власти а известан број и у доушнике окупатора. 
Иако су ови последњи били у мањини, то не значи да их је било мало. 
Много је доказа који указују да је у сваком иоле већем насељу постојао 
један број доушника.36 Тако у свом дневнику Коста Војиновић, један од 
вођа устаника током Топличког устанка, наводи да је било много при-
мера издајстава што поткрепљује и сопственим примером: „Позивао сам 
на тајна места многе виђеније људе и објашњавао им о потреби чувања 
оружја, али су они потказивани од стране изрода српских у Крушевцу.. 
Мене је оптужио Обрен Горкић, кмет села Ливађа, те сам само срећним 
случајем избегао испред аустријских стражара...“37 

Трећа и најбројнија група становништва су они који су настојали 
да остану пасивни, барем до момента када буде изгледно да се против 
окупатора може нешто са успехом учинити. Дакле, у најширим масама 
становништва постојала је нека врста пасивног отпора.  

Четовања су почела, тј. организоване наоружане групе су почеле 
да се окупљају у јесен 1916. Спроводиле су саботаже против окупаторске 
војске ишчекујући инвазију савезничке војске са југа. Четовања су 
захватила јужне делове Гувернмана, пре свега област Копаоника и Јас-
трепца. Почетком 1917. четовања су се проширила на целу крушевачку 
и део крагујевачке области (област Рековца) али и осталим деловима 
Србије. У аустроугарским документима се може видети да „разбојници 
наступају најчешће у групама од 4-5 до 40 људи“.38 

Окупатор је на сваку појаву отпора реаговао жестоко, желећи да 
спречи сваки покушај организованог устанка. Тако је још у априлу 1916. 
у Брусу у кући познатог индустријалца Сибина Јеличића39 пронађен део 
предмета који је оставила краљевска породица приликом повлачења. У 
јуну месецу, под оптужбом  да поменути Сибин и Војислав Браловић, 
управник поште у Брусу учествују у припремама за могући устанак, 
Аустроугари их хапсе са још 31 лицем из бруског краја и пет из Крушев-
ца. Спроведено је суђење након кога је 14. јула 1916., на Свете Враче, 
у крушевачкој касарни вешано осам људи: Сибин Јеличић, Војислав 

                                                 
36 Исто. 
37 Јелена Ђиновски, Збивања у крушевачком крају везана за Топлички устанак, 

Расински анали 2, Крушевац 2004, 99. 
38 А. Митровић, Покрет отпора у Аустроугарском  гувернману у Србији 1916–1918, 190. 
39 Породица Јеличић је била позната индустријалска породица овог краја, 

имали су своју стругару на Копаонику, бавили се и трговином. Иначе, били су у 
кумовским везама са породицом Карађорђевић. 
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Браловић, Милосав Стевић (трговац, народни посланик, председник 
бруске општине), Светозар Ковачевић (општински деловођа), Бошко 
Милетић (кмет села Медвеђа), Тихомир Шљивић (земљорадник из села 
Дупци) и Добросав Павличевић (кмет села Радманова) и Влајко Павли-
чевић (Радманово).40  

Егзекуцији је присуствовао и познати песник, Војислав Илић 
млађи, који је о томе оставио сведочанство: „Част да буде први обешен 
припала је „коловођи завере“ Војиславу Браловићу. Млад, стасит, поно-
сно уздигнуте главе, не клецајући ногом и не тражећи милост варвара, 
несрећник се по лествицама попе на вешала. Кад је био горе, баци 
поглед наоколо. Неколико стотина очију, пуних суза и саучешћа, било је 
упрто у њега. – Браћо! – узвикну он снажним гласом – Ја умирем невин, 
али доћи ће страшни суд нашим џелатима! Да би спречио даљи говор, 
џелат брзином страха потрча уз лествице, да што пре оконча језовиту и 
ужасну процедуру. – Живела Србија! – Вешај! – одјекну груба маџарска 
команда. Конопац се намиче на врат, лествице се нагло измичу, а неви-
на жртва остаје, али само за секунд, лебдећи у ваздуху. У истом магно-
вењу ока, сви, и публика и присутни Маџари са џелатом потрчаше ка 
вешалима. Као да је неумитна правда желела кориговати варварску пре-
суду, конопац се прекинуо и „мртвац“ још жив и здрав дочекао се на 
ноге, па у недоумици, ено, гледа зачуђено око себе, не разумевајући да 
ли је то изненадна милост или случајна игра Провиђења. И ту, где би 
сваки други застао ганут и рекао: Овај човек је праведник, јер га, ето, ни 
смрт неће! Поклањам му живот! – сурово срце остаје зверски хладно. – 
Други конопац! – раздра се опет избезумљени Маџар. И већ после пола 
минута, лепи, добри и вазда весели Браловић њихао се у ваздуху.“ У 
тренутку извршења пресуде, Војислав Браловић је имао 33 године. Био 
је млад, леп, црномањаст, омиљен у народу, ожењен Наталијом, са 
којом је имао Љубицу и Бату. Она је после рата радила као учитељица у 
Александровцу. После смрти Војислављеве одметнула се у комите, оти-
шла је на Копаоник у чету Косте Војиновића. Учествовала је у Топлич-
ком устанку, 1917. године, једином у поробљеној Европи.- По ослобође-
њу, у октобру 1918. године, Наталија Браловић је у комитској унифор-
ми, на коњу, прва ујахала у Крушевац.41 

Половином децембра 1916. године у околини села Блажева у 
пограничном бугарском окупационом подручју, комите Косте Војино-
вића уништиле су аустроугарску патролу од девет људи из 11. потерног 
одреда који је био стациониран у Крушевцу. Из аустроугарске патроле је 

                                                 
40 Ј. Ђиновски, н.д, 99. 
41  www.srbiinside.rs 
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само један војник преживео, који је и однео вест у Крушевац, док су 
комите имале једног погинулог. Поводом овог догађаја, панично су 
полетели телеграми између Београда и Беча, као и Врховне команде у 
Бадену.42 Крајем 1916., из Крушевачког, Трстеничког и Александровач-
ког среза су упућене војне и жандармеријске посаде на Копаоник да 
прогоне четнички одред Косте Војиновића.  

Ова акција је била доказ да је ситуација окупатору измицала из 
руку и да је све било спремно да отпочне најважнији догађај током оку-
пације у Србији, то је Топлички устанак.43 Устанак је припреман по инс-
трукцијама Врховне команде српске армије која је у Србију послала свог 
емисара, Косту Миловановића Пећанца. Он је спуштен авионом у 
Топлицу крајем септембра 1916. и одмах кренуо са припремама за 
отпочињање устанка. Против његове воље,  устанак је спонтано избио 
24. фебруара 1917. године у Топлици и Јабланици, а кап која је прелила 
чашу било је регрутовање српских младића у бугарску војску. Иако је 
устанак избио у бугарској окупационој зони, угроженим су се осећале 
области под аустроугарском управом, пре свега оне које су се наслањале 
на Топлицу – Копаоник, Крушевац и Жупа. Због тога је одлучено да све 
расположиве снаге буду распоређене на рејону бруског среза и у долини 
реке Расине. Из Београда у Крушевац стиже неколико десетина чета 
међу којима и једна скијашка чета. И поред тога што су јаким оружаним 
снагама донекле успевали да заштите територију коју су контролисали, 
дејства устаника под командом Косте Војиновића су била итекако при-
сутна на територији Бруса (Лепенац, Дупци, Влајковци, а само у једном 
сукобу код Блажева непријатељ је изгубио 72 војника а 126 је рањено) и 
Јастрепца.  

У Александровцу је у то време био смештен штаб босанско – 
херцеговачког жандармеријског батаљона.44 Вођа устаничке групе која 
је деловала на територији Жупе и Трстеника био је наредник српске вој-
ске Војин Марјановић родом из села Шаврана. Иако је устанак званично 
трајао мање од два месеца и угушен је у крви, представљао је охрабрење 
и наду многима да је ослобођење близу. И поред жестоке одмазде оку-

                                                 
42  М. Матић, н.д. 
43 С обзиром да је овај устанак,  јединствен у поробљеној Европи, захватио и 

велики део области Копаоника и Јабланице, многи историчари га називају и Топличко-
копаонички или Топличко - јабланички устанак. О устанку види у: Миливоје Перовић, 
Топлички устанак 1917. Београд 1971; Андреј Митровић, Устаничке борбе у Србији 1916 
– 1918, Београд 1987; Казивања о Топличком устанку, прир. Божица Младеновић, 
Београд 1995; Божица Младеновић, Жена у Топличком устанку 1917, Београд 1996; 
Топлички устанак 1917, Збирка докумената, прир. Божица Младеновић, Београд 2007; итд. 

44 Драгомир Митровић, Неки видови отпора окупатору у Крушевачком округу за 
време Топличког устанка 1917. године, Крушевачки зборник, број 2, Крушевац 1985, 115. 
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патора, у Гувернману су наставиле да делују устаничке групе од 5 до 10 
људи што је трајало све до ослобођења. Једна од најактивнијих група на 
подручју Доње Жупе била је група комите Мине Станковића из Доњег 
Злегиња кога су Аустроугари убили априла 1918. године код Блаца. Род-
бина га је донела и сахранила у Доњем Злегињу а на његовом гробу и 
данас се могу прочитати имена четири потказивача који су га издали 
Аустријанцима. У Горњој Жупи један од највиђенијих комита био је 
Радомир Милићевић из Плоче који се после убиства једног аустроугар-
ског војника у засеоку Симићи са својом групом крио на планини 
Жељин готово две године. Од већих одмазди у Жупи током устанка тре-
ба поменути стрељање 19 мештана Доњег Ступња45 12. марта 1917. 
године у крушевачкој касарни као и спаљивање села Срњана у коме је 
пре тога једна група устаника напала Аустроугаре. 46 

 

 
Вешање у крушевачкој касарни „Цар Лазар“ 

                                                 
45 Стрељани су Никола Беочанин, председник општине, Милун Бекрић, кмет 

села, Јефтимије Керић, Јован Несторовић, Никола Дреновац, Стојан Ивановић, Прока 
Ивановић, Богољуб Миловановић, Богоје Филиповић, Љубодраг Човић, Вукоман 
Филиповић, Веселин Ивановић, Љубомир Ивановић, Јездимир Ивановић, Милун 
Минић, Михајло Николић, Аранђео Јоксимовић, богољуб Цветковић и Милен 
Стевановић.  

46 М. Сијић, Жупа у ратовима од 1912. до 1918, 53. 
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Последња година окупације 
 
За то време, српска војска је у првим месецима после пристиза-

ња на острво Крф претрпела огромне губитке. Наиме, на острву Виду, 
где је оформљена војна болница, на Крфу и у Плавој гробници је сахра-
њено око 10.000 људи који су умрли од исцрпљености и болести. Међу-
тим, већ у наредних пар месеци долази до консолидовања и реорганиза-
ције српске војске а на Крфу је држава наставила да функционише на 
свим пољима. Априла 1916. године бројно стање српске војске се свело 
на 110.000 бораца који су били распоређени у две армије. Првом је 
руководио војвода Петар Бојовић а Другом Степа Степановић док је 
начелник штаба Врховне команде био војвода Живојин Мишић. Пошто 
се војска опоравила и утврђена њена борбена спремност, почетком јуна 
пребачена је на Солунски фронт и распоређена између Вардара и Прес-
панског језера између савезничких француских, енглеских и италијан-
ских снага. Сада је српска армија бројала око 140.000 војника од чега 
25.000 добровољаца из свих крајева света. Шумадијска дивизија је после 
реорганизације бројала 20.000 људи а 12. пешадијски пук 3.000 људи. У 
августу 1916. отпочеле су жестоке борбе са Бугарима на потезу Добро 
поље – Ветерник.47 Српска армија трпи значајне губитке, посебно при-
ликом једне од највећих победа у овом рату, у бици на Кајмакчалану.48  

Иако је српска војска својим продором омогућила савезницима 
да освоје Битољ, 19. новембра 1916., Бугари и Немци су успели да ста-
билизују фронт и прешло се на рововски рат који је трајао скоро две 
године. 

Када је Немачка марта 1918. покренула иницијативу на Запад-
ном фронту француска влада је затражила да савезничке снаге на 
Солунском фронту крену у офанзиву. За команданта савезничких снага 
постављен је француски генерал Франш Депере који је извршио прип-
реме за офанзиву усвојивши план српске Врховне команде по којем 
српска војска, ојачана са две француске дивизије, треба да изврши глав-
ни удар и изврши пробој фронта између Вардара и Црне реке и избије у 
рејон Неготино – Кавадарци чиме би раздвојила немачку Другу и бугар-
ску Прву армију. Према плану, пробој Солунског фронта почиње 14. 
септембра (1. септембра по старом календару) ватром из око 2.000 
артиљеријских цеви. Већ сутрадан у пробој фронта креће Друга армија 
која је имала задатак да изврши главни удар а то је освајање Ветерника. 

                                                 
47 С. Бојић, н. д. 78. 
48 Милутин Дреновац наводи да је у тим борбама изгубио половину људства, 

„што мртвих, што рањених.“ После операција у октобру у његовој чети од 5 официра и 
150 војника остао је један официр и 18 војника. 
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Пробој до Ветерника поверен је Шумадијској дивизији а освајање запад-
не стране падине поверен је 12. пешадијском пуку „Цар Лазар“.49 

 

                        
Светолик Лика Величковић (лево) председник Општине александровачке,  

на фронту у Македонији, 1917. Године 

 
 О томе М. Дреновац у свом дневнику записује следеће: „1. септ. 

Дан ведар.  У 5 сати изашли на положаје у израђене заклоне. У 7 сати 
отпочело бомбардовање из свих оруђа и свију калибара. Бомбардовање је 
било страшно са наше стране. По подне већ су падале греде од порушених 
ампласмана митраљеских пред нама. Пред вече су нарочити ефекат 
чинили француски „морзери“ на „Облој чуки“ калибра 22 цм који су баца-
ли зрна са запаљивим течностима. Ово је прва артиљеријска припрема за 

                                                 
49 С. Бојић, н. д., 78. 
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пробој фронта по модерном ратовању. Преконоћ артиљерија је дејствова-
ла са мало лакшим тоном јер су поједина оруђа обустављана да се хладе 
док су друга дејствовала. 

2. септ. Дан ведар и врло леп. Од 2 сата и 30 минута бомбардова-
ње постаје све јаче и у 5 сати и 30 минута полазак у напад. При самом 
поласку из рова чета је била у II таласу, но како се чета испред нас из I 
таласа (3. добровољачка) мало поколебала ми смо се бацили муњевитом 
брзином напред и за пет минута први објекат је био у нашим рукама а 
тиме смо избегли и непријатељску артиљеријску ватру. Даље је гоњење 
продужено живо без очекивања делова лево и десно и последња тачка пла-
ном предвиђена за напад нашег пука била у 10 часова заузета. Заробио сам 
са водом једног наредника и 12 војника и запленио вазда материјала, ору-
жја и муницију. Из вода ми је рањен само један редов Светозар Јовановић, 
из Штитара. Око 16 часова извидео са водом коту 1774 и „Борову чуку“. 
Непријатељ је страшно разбијен и дао се у панично бекство. У 20 часова 
прошла Тимочка дивизија у први борбени ред и ми остали у резерви. 

3. септ. Дан ведар и топао. Преданак на истом положају. Увече је 
пао и „Козјак“, у 21 час покрет који је убрзо обустављен и ту преноћили.“50 

За овај подухват војвода Степа Степановић издао је похвалну 
наредбу Шумадијској дивизији која је прочитана у свим јединицама 
Друге армије у којој између осталог пише: „Шумадијска дивизија  је овим 
делом стекла славу каква се ређе налази у историји ратне вештине. Вели-
чина заслуге за ова дела истиче се видно тиме што је она ове успехе пос-
тигла са малим губицима а имала је велики број заробљеника и знатан 
плен у топовима и бојном материјалу. Ја сам врло сретан што сам имао 
част да Шумадијска дивизија изврши ова дела под мојом командом и 
задахнут осећањем националног поноса хитам да Шумадијској дивизији 
изјавим своје признање... Слава и хвала Шумадијској дивизији“.51 

Избијање српске војске у долину Вардара 21. септембра означа-
вао је и крај Добропољске битке а освајањем Дреначке планине потпуно 
су одвојене немачке и бугарске трупе и натеране у панично повлачење. 
Бугарска је приморана да капитулира и потпише примирје, 30. септем-
бра 1918. а Турска то чини 30. октобра. Прва српска армија је надирала 
долином Јужне Мораве а Друга армија према Косову и Босни, док саве-
зници надиру према Тимоку, Софији и Цариграду. Немци су покушали 
да формирају фронт у јужноморавској котлини али су у силовитом 
налету српске војске разбијени и после низа победа Прва армија осло-
бађа Ниш, 12. октобра и наставља пут ка Београду. Следећег дана, 14. 
октобра, из Александровца се повукла жандармеријска станица која је 

                                                 
50 Мајор Милутин Дреновац – ратни дневник официра Краљевине Србије 1914-

1922, 60 
51 С. Бојић, н. д., 78. 
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отишла у правцу Трстеника. Шеснаестог октобра, делови новоформира-
ног Расинског одреда у оквиру Дринске дивизије, приспели су у село 
Вражогрнце а у Александровац је сишла преко Превоја патрола од седам 
војника.  

О томе учитељ Атанасије Радовановић из Александровца у Лето-
пису школе александровачке бележи: „1. и 2. (14. и 15.) октобра 1918. 
године отиде и последња аустријска војна патрола, а 3. октобра изјутра 
залепршаше се српске тробојке на домовима. И поподне свечано дође 
српска претходница а за њом српска војска. Школа је била оштећена од 
Немачке и аустријске војске 14.021. динар“. Долазак ослободилачке 
српске војске дочекан је најсвечаније у ратом измученој варошици. На 
улазу у Александровац, отприлике на простору код данашње зграде 
суда, био је изграђен преко целе улице славолук искићен заставама, 
кошуљама, пешкирима, чарапама и другим поклонима за нашу војску. 
Од славолука до центра града били су прострти улицом ћилими да по 
њима газе ослободиоци.52 Према записима Радомира Грујића из Бруса 
које је објавила Политика у марту 1920. године, у Александровцу је 
српску војску на челу са Ваљевцем, потпоручником Данилом Обрадови-
ћем, дочекало 5.000 душа. Обрадовић је смештен у кућу Николе Мило-
сављевића – Џамбаса, где је била организована и вечера за мноштво 
народа.53 

Приликом коначног напуштања Србије окупатор је опљачкао све 
што је могао да понесе. Српска војска успева један део тог плена да спа-
си, посебно оног који је бродовима превожен Дунавом. Београд је осло-
бођен 1. новембра али ту се ослободиоци нису задржали. Прешли су 
предратне границе Србије и ушли у Војводину. Половином новембра 
српска армија улази у Темишвар, а за командата Темишвара постављен 
је мајор Тихомир Минић, из чувене александровачке породице Минић.54 
Године 1919. после тешких преговора Темишвар је са источним и сре-
дишњим Банатом враћен Румунији.  

                                                 
52 М. Бонџић, н.д., 123. 
53 Политика, бр. 4336, 10. март 1920, 1-2. 
54 Према казивању Босиљке Минић, рођаке Тихомира Минића. 
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Командант Темишвара, мајор Тихомир Минић из Александровца 

 
Аустроугарска је капитулирала 3. новембра чиме се у потпунос-

ти распало једно од највећих царстава у историји а капитулацијом 
Немачке 11. новембра завршен је Први светски рат. 

Иако се још увек ради на прикупљању података, можемо рећи да 
је из Жупе у Великом рату учествовало око 3.000 бораца од којих се 
готово половина није вратила. Остаје нам као дужност и обавеза да се са 
поносом сећамо наших славних предака и надамо се да ћемо вођени 
том жељом успети да прикупимо средства како би обавили озбиљна 
истраживања и објавили једну велику монографију посвећену Жупља-
нима у Великом рату.  

 

 
Жупски „Солунци“, почетком шездесетих година прошлог века 

у центру Александровца 
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У спомен овим херојима Жупљани су 1990. године подигли спо-
меник учесницима ослободилачких ратова од 1912 – 1918. године који 
се налази у центру Александровца и дело је академског вајара Ота Лога. 
Натпис на споменику можда и најбоље говори о томе како се српско 
друштво кроз историју односи према онима који су своје животе жртво-
вали за отаџбину: „Из завичаја одоше право у историју, и победише у два 
рата, њих победише у једном миру, и тако остадоше непобеђени. Алексан-
дровац 16. октобар 1990. Захвалан Народ Жупе.“   

 

 
Споменик ослободиоцима у центру Александровца 

 
Сваки рат изнедри своје хероје, људе који су се више од других 

истакли по храбрости и јунаштву. Сматрамо да је у Првом светском рату 
читава српска армија била херој. Ипак, у овом раду треба споменути и 
оне наше земљаке који су због изузетне храбрости одликовани највишом 
медаљом за приказану храброст, Карађорђевом звездом. Напомињемо 
да овај списак није потпун и надамо се да ћемо у будућој монографији 
успети да га комплетирамо:  
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Златна Карађорђева звезда: 
1) Бошковић Младена Стојадин, 26. октобар 1878, Стрменица 
2) Варинац Љубисава Вељко, 22. август 1891, Љубинци 
3) Жарковић Веселина Богдан, 20. фебруар 1888, Ракља 
4) Минић Максима Добросав, 18. април 1881, Тржац 
5) Милосављевић Симе Јаћим, 19. март 1878, Ржаница 
6) Савковић С. Настас, Трнавци 
7) Вукојичић Милентија Велимир, 1880, Суботица 
 
Сребрна Карађорђева звезда: 
1) Минаковић Милуна Драгојло, 28. децембар 1889, Парчин 
2) Палуровић Илије Новица, 24. децембар 1885, Доброљубци 
3) Ристић Радосава Драгољуб, 18. децембар 1892, Александровац55 
 
Жупљани треба да буду поносни и на чињеницу да је једног од 

људи са овог списка, пилота Драгољуба Ристића из Александровца, због 
исказане храбрости похвалио лично командант савезничке армије 
Франш Депере, похвалном наредбом од 2. новембра 1918. године: „Дра-
гољуб Ристић, наредник српске војске, пилот у ескадрили F 521, одличан је 
пилот. Нарочито се истакао и храбро показао у септембарском нападу, 
15. септембра 1918. Приликом извршења једнога задатка летео је тако 
ниско над непријатељем, да је од силине непријатељске ватре његов авион 
стављен ван употребе“. Ристић је иначе том приликом одликован и 
француским ратним крстом са златном звездицом и палмом. После рата 
Ристић је радио као полицијски писар а затим и начелник Среза пожеш-
ког а крајем 1923. године је напустио државну службу. Убрзо затим 
умро је у родном Александровцу.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Архив Југославије, фонд 525, Списак носилаца Карађорђеве звезде. 
56 Сава Микић, Историја југословенског ваздухопловства, Београд 1933, 404. 
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РЕЗИМЕ 
 

ЖУПА И ОКОЛИНА У ВЕЛИКОМ РАТУ 
 
Први светски рат је оставио велике последице на читаво чове-

чанство. Последице које је оставио на српски народ су такве, да се ни 
данас, после 100 година није опоравио. Србија је изгубила око 1.250.000 
људи што је готово 30% укупног становништва. У Жупи, у рат је  моби-
лисано око 3500 људи од којих се готово половина никада није вратила. 
Жупљани су у већини били формацијски распоређени у Шумадијској 
дивизији, тачније XII пешадијском пуку „Цар Лазар“ али било их је и у 
другим јединицама српске војске. Јуначке победе против вишеструко 
надмоћнијег непријатеља током 1914. године су одјекнуле у читавом 
слободољубивом свету. Међутим, новом офанзивом 1915. године, аус-
троугарска царевина успева да потисне исцрпљене српске јединице чија 
Врховна команда одлучује да се не преда ни по коју цену. То је проузро-
ковало повлачење српске армије преко Албаније у Грчку, током децем-
бра 1915. и јануара 1916. године, уз велике жртве. Александровац је 
окупиран 9. новембра 1915. а према новој подели остао је центар среза 
који је тада захватао 58 места у оквиру Војног генералног гувернмана 
Крушевац. Током окупације, Жупа је трпела велике репресалије које су 
се огледале пре свега у нехуманој експлоатацији пољопривредних доба-
ра али неретко и страшних репресалија попут спаљивања села или стре-
љања становништва. Топлички устанак је делимично захватио и  Жупу, 
где су деловале групе устаника чији отпор није престајао ни после сло-
ма устанка, све до коначног ослобођења. Српска војска је ослободила 
Александровац 16. октобра 1918. чиме је стављена тачка на  један од 
најтежих периода у историји Жупе.      

 
 

SUMMARY 
 

ŽUPA AND ITS SURROUNDINGS IN THE GREAT WAR 
 
The First World War had huge consequences for all mankind. The 

consequences in Serbia are such, that even today, after 100 years, the Ser-
bian people have not recovered. Serbia lost about 1,250,000 people, which 
is almost 30% of the total population. In the district of Župa, the war mobi-
lized about 3,500 people, of which almost half never returned. Inhabitants 
of Župa were mostly deployed in Šumadija division, namely XII Infantry 
Regiment "Prince Lazar" but they were also in other units of the Serbian 
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army. Heroic victory against superior enemy several times during 1914, 
echoed throughout the freedom-loving world. However, the new offensive 
in 1915, the Austro-Hungarian Empire managed to suppress the exhausted 
Serbian units whose Supreme Command decided not to surrender at any 
cost. This caused the withdrawal of Serbian Army through Albania to Gree-
ce, during December 1915 and January 1916, with great sacrifice. Aleksan-
drovac was occupied on 9 November 1915, and according to a new division 
remained the center of the district which then encompassed 58 places 
within the military general government Kruševac. During the occupation, 
the district of Župa suffered heavy reprisals that were reflected primarily in 
the inhumane exploitation of agricultural goods but often with terrible rep-
risals, such as burning villages and shooting people. Toplica uprising 
partially seized the district of Župa, where group of rebels were active and 
whose resistance did not stop even after the collapse of the uprising, until 
the final liberation. Serbian army liberated Aleksandrovac on 16 October 
1918, which put an end to one of the most difficult periods in the history of 
the district of Župa. 
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КРУШЕВАЧКА КРЕДИТНА БАНКА* 
 
 
АПСТРАКТ: Банкарство Краљевине Србије, касније источног дела 

Краљевине СХС/Југославије карактерисао је велики број локалних новча-
них завода. Управо из тих разлога, као акционари банака јављали су се 
људи чије знање о овој привредној грани није било на нивоу који је био пот-
ребан. Услед лоше финансијске политике, недовољне стручности или про-
невера дошло је до краха значајног броја новчаних завода током двадесе-
тих година XX века. Крушевачка кредитна банка једна је од оних које могу 
послужити као „студија случаја” у анализирању разлога за пропадање 
појединих новчаних завода на простору Краљевине СХС. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Окружна кредитна банка, Крушевачка кредитна 

банка, Милан Милисављевић, Милутин Маринковић, стругара „Бистри-
ца”, Радослав Дунић 

 
После ослободилачких ратова 1876–1878. године Кнежевина 

Србија је на Берлинском конгресу стекла међународно признање као 
независна држава. У жељи да ојача тек остварену независност и истакне 
своју посебност у односу на остатак Османског царства, Србија се тру-
дила да уђе у савремене европске токове привређивања. Током послед-
ње две деценије XIX века трговина је била једна од најзначајнијих прив-
редних грана, па је Србија већ 1879. и 1880. године закључила трговин-
ске уговоре са Италијом, Русијом, Швајцарском, Белгијом и Великом 
Британијом, а наредних година са Аустро-Угарском, Француском, 
Немачком, Бугарском, Османским царством и Румунијом.1 У овом 
периоду започео је и нешто живљи индустријски развој Србије, а пораст 
робног промета повољно је утицао на развој новчаног тржишта и омогу-
ћио стварање нових финансијских установа и новчаних завода. 

                                                 
* Рад је део пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев. бр. 

178028) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије. 

1 Историја српског народа, VI-1, Београд 1994, 16. 
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За организовање банкарског система у Србији од великог значаја 
било је оснивање Привилеговане Народне банке Краљевине Србије, која 
је отпочела са радом 2. јула 1884. године и постала значајан чинилац 
извора кредита новчаним установама, посебно од 1893. године, од када 
је давала кредите новчаним заводима и по текућем рачуну.2 До краја 
XIX века приметно је осетно повећање новчаног промета, који је за 
десетак година са 492.000 динара порастао на 24,6 милиона динара, што 
је омогућило стварање нових финансијских установа и новчаних завода 
на акционарској основи.3 Највећи значај за развој српске привреде на 
почетку XX века имао је царински рат са Аустро-Угарском 1906–1911. 
године. После дугог периода слободне трговине, Србија је у време 
царинског рата направила продор у правцу јаче протекционистичке 
спољне трговине, како би могла да надомести недостатак увоза. Ефекти 
ембарга појачани су у време анексионе кризе 1908–1909. године, пошто 
је динар задржао једнаку вредност са француским франком, па, како се 
осећала оскудица новца, створени су повољни услови за оснивање вели-
ког броја есконтних банака. 

Зато је већ крајем 1911. године у Краљевини Србији било 170 
новчаних завода, са уплаћеним капиталом од преко 50 милиона дина-
ра.4 Тренд оснивања локалних банака са невеликим капиталом настав-
љен је и током 1912. године, све до избијања Првог балканског рата. У 
Крушевцу су већ радила два локална новчана завода, Крушевачка банка 
и Крушевачка задруга, а у 1912. години основана је Крушевачка окруж-
на банка.5 Половином године оснивачку процедуру започео је још један 
новчани завод у Крушевцу, Окружна кредитна банка. Предвиђена пра-
вила ове финансијске установе министар народне привреде одобрио је 
31. јула 1912. године, док је упис акција покренут 2. августа 1912. годи-
не.6 Упис акција првог кола, у висини од 50.000 динара извршен је за 
месец и по дана, па је 23. септембра 1912. сазван претходни збор акцио-
нара у сали пивнице „Таково”.7 

Особеност уплата и повећавања главнице српских банака била је 
уплата по колима. Уплате су биле недељне, а када би се коло уплатило, 

                                                 
2 Народна банка 1884–1934, Београд 1934, 7–9. 
3 Историја српског народа, VI-1, 17. 
4 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, Алманах (1921–1922), свезак I, Загреб 

1922, 125. 
5 Иван М. Бецић, Крушевачка окружна банка, Жупски зборник, 8, Александро-

вац 2013, 46. 
6 Српске новине, 185, 17. август 1912. 
7 Архив Југославије, фонд министарства трговине и индустрије, фонд 65, ф. 

1315, ај. 2299, (у даљем тексту AJ, 65–1315–2299), Извештај Управног одбора Окружне 
кредитне банке од 23. августа 1920. 
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приступало се упису новог кола. Ограничена финансијска моћ акциона-
ра често је доводила до обуставе уплата наредног кола, па се уплаћена 
вредност претварала у акције које су носиле вредност од 50 или од 100 
динара. Остале одлике српског банкарства су велики број новчаних 
завода, што јасно говори о њиховом локалном карактеру, груписање 
политичких истомишљеника по новчаним установама, зеленашење, 
захваљујући ниској каматној стопи Народне банке (6%), низак оснивач-
ки капитал, слаби резервни фондови и самим тим кратак век трајања не 
малог броја завода. Постојање банке, чак и више банака у сваком већем 
месту утицало је да је постојао мали број филијала, којих је на просто-
рима будуће југословенске државе од Србије било мање само у Црној 
Гори. 

Избијање Првог балканског рата, а потом његово продужење у 
виду Другог балканског рата, онемогућило је Окружној кредитној банци 
да одмах започне са радом. Околности у којима се Србија нашла дозво-
лиле су да Кредитна банка отпочне са радом 1. јануара 1914. године, а 
да се код крушевачког Првостепеног суда званично протоколише 15. 
јануара 1914. године.8 Банка је покренута у време када се чинило „да је 
ратни вихор престао”, а за првих шест месеци 1914. године уплаћене су 
све уписане акције првог кола. Овим је Банка дошла до 50.000 динара 
оснивачког капитала, што је чинило трећину предвиђеног капитала од 
150.000 динара. Могућност да располаже новчаним средствима која би 
омогућила остварење зараде Банка је црпела из своје пасиве, будући да 
је примила 24.000 динара улога на штедњу, што је представљало готово 
половину њеног капитала.9 

Кратак период рада, услед избијања Првог светског рата, Креди-
тној банци суштински је донео много више расхода од прихода. Банка 
није имала залихе из претходних година, а уместо да развија послове и 
нађе своје место на новчаном тржишту, Банка је била принуђена да 
изврши редукцију свог пословања. Услед ратних обавеза поједини 
чиновници, а у још већој мери комитенти, били су одсутни. У таквим 
приликама многе банке преполовиле су плате својим упошљеницима, а 
са окупацијом и престанком пословања у потпуности су их укинуле, 
што је са завршетком рата створило обавезу новчане надокнаде служ-
беницима.10 

                                                 
8 АЈ, 65–1315–2299, Извештај Окружне кредитне банке министру финансија од 

15. маја 1919. 
9 АЈ, 65–1315–2299, Извештај Управног одбора Окружне кредитне банке од 23. 

августа 1920. 
10 Према члану 90. Уредбе о правној ликвидацији стања створеног ратом, нов-

чани заводи били су дужни да исплаћују половину плате чиновницима за све време тра-
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Географски положај Београда, као престонице, диктирао је одре-
ђене потезе српске владе. Она је одмах по истеку аустроугарског улти-
матума 25. јула увече наредила евакуацију Београда, по прекиду дипло-
матских односа пренела је своје седиште у Ниш, а 26. јула 1914. године 
започела општу мобилизацију.11 Међутим, за разлику од ових, званич-
них одлука српске владе, која је са разлогом повлачила потезе сходно 
одређеним догађајима, не желећи ничим да изазива Аустро-Угарску, 
министар финансија Лаза Пачу препоручио је још 23. јула гувернеру 
Народне банке да се банчина имовина што пре исели из Београда. Прва 
партија новца у злату, сребру и новчаницама, остава, банчиних књига и 
других вредности отпремљена је за Крушевац 24. јула, а друга 25. јула 
пре подне, тако да су оба транспорта смештена у згради Окружног 
начелства 26. јула 1914. године.12 

Имовина крушевачких банака била је безбедна до јесени 1915. 
године, када је због надирања непријатељских снага, останак српске вој-
ске у земљи постао немогућ и када је и имовина Народне банке желез-
ничким транспортом пребачена за Скопље, а потом за Солун. У оквиру 
транспорта са имовином Народне банке налазила се и покретна имови-
на банака које су предале своје главне књиге, портфељ, залоге и кауције. 
Од крушевачких новчаних завода, покретну имовину на чување Народ-
ној банци предале су Крушевачка окружна банка, Крушевачка задруга и 
Крушевачка банка.13 Судбина портфеља Окружне кредитне банке била 
је другачија. За разлику од осталих банака, дежурни чланови Управног 
одбора Кредитне банке, Милија Урошевић и Радован Минић, нису 
желели да ризикују предају банчиних књига, главне књиге, меничног 
портфеља и вредносних папира никоме у време евакуације и личним 
трудом и пожртвованошћу сачували су имовину до краја рата.14 

Успех двојице чланова Управног одбора може се сматрати уто-
лико већим уколико се сагледа политика која је спровођена на простору 
окупиране Србије. Окупаторе су интересовали сви видови економије и 
производње у Србији, почев од производње хране до инвестиционих 
објеката у државном и приватном сектору. Сва јавна добра и велики део 
приватног власништва проглашени су за ратни плен, a конфискације, 
реквизиције и контрибуције биле су прве мере у остваривању плана 

                                                                                                                          
јања рата. (Уредба о правној ликвидацији стања створеног ратом 1914–1920. године, Бео-
град 1920, 35). 

11 Историја српског народа, VI–2, Београд 1994, 37. 
12 Народна банка, 90. 
13 И. М. Бецић, Крушевачка окружна банка, 48. 
14 АЈ, 65–1315–2299, Извештај Управног одбора Окружне кредитне банке од 23. 

августа 1920. 
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економске пљачке Србије. Оне су убрзо допуњене разним акминистра-
тивним таксама и посебно монополом на готово све прехрамбене арти-
кле. Предмети од племенитих метала, посебно од бакра и златни новац 
били су законски предмет узапћења, узимања, принудне предаје и то уз 
предвиђене санкције од стране управних власти Гувернмана. Окупацио-
не власти присвојиле су, пре свега, инвестициона добра, новчане заводе 
и њихове грађанске депозите, средства из непосредне производње, сва 
добра јавног саобраћаја. Паралелно су започели са конфискацијама 
прехрамбених извора и затечених залиха хране по млиновима, магаци-
нима, магазама и јавним продавницама, сеоским кошевима.15 

На монетарном плану окупатор је урадио следеће: 
– из трезора Народне банке опљачкане су заостале поништене 

новчанице, у укупном износу од 2.593.420 динара и поново стављене у 
промет;16 

– наређено је печатирање свих оптицајних новчаница издања 
Привилеговане народне банке Краљевине Србије, са 12 месних ознака, 
међу којима је био и Крушевац; 

– аустроугарске круне проглашене су законским средством пла-
ћања у целом гувернману и то по курсу 2 динара за једну круну, односно 
2 динара за 1 бугарски лев и 2 ½ динара за једну немачку марку.17 

Несређени међународни и приватно-правни послови, праћени 
великим материјалним и  још стравичнијим страдањем у људству у 
Првом светском рату, онемогућили су да се са престанком рата привре-
дни токови у Србији врате у нормалан колосек. Материјални губици 
процењени су на око седам милијарди златних франака, док је ратна 
штета причињена банкама износила 100 милиона франака.18 У Србији је 
1919. године број банака био осетно мањи него пред рат. Осим Привиле-
говане Народне банке Краљевине Србије и Управе фондова, у Београду 
је затечено 45 приватних новчаних завода, а у осталим деловима Србије 
87, при чему треба приметити да сви ови заводи нису могли да крену са 
радом, услед послератних прилика у Србији.19 

Свој први послератни збор акционари Окружне кредитне банке 
одржали су тек августа 1920. године. Осим банака и многа индустријска 
постројења нису била у стању да покрену производњу по завршетку 

                                                 
15 Владимир Стојанчевић, Србија и српски народ за време рата и окупације 

1914–1918. године, Лесковац 1985, 24. 
16 Željko Stojanović, Papirni novac Srbije i Jugoslavije, Beograd 1996, 79. 
17 И. М. Бецић, Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–1941, Бео-

град 2012, 357. 
18 Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941, Успорени напре-

дак у индустријализацији, Београд 2004, 203. 
19 Бранко Петрановић, Историја Југославије, I, Београд 1988, 76. 
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рата. Фабрика штофова „Илић и компанија” у Лесковцу, Предионица 
памука и текстилна фабрика у Нишу и Текстилна фабрика у Београду 
нису биле обновљене ни до краја 1920. године, а Фабрика стакла у 
Параћину прорадила је тек у септембру 1921. године.20 Управни одбор 
Кредитне банке у рату је изгубио двојицу својих чланова: потпредседни-
ка Морица Тајтацака и Тодора Матејића, а по престанку рада 1915. 
године окупатор је разграбио или упропастио сав банчин намештај. Из 
поднетог извештаја Управног одбора види се да је Банка у 1914. години 
покрила своје расходе и остварила минимални добитак од 97,95 динара, 
што је пренето у биланс за 1915. годину. Али, с обзиром на то да је при-
времени закон о ликвидацији мораторног стања од 26. априла 1920. 
године прописивао да се камата на менице дужника може наплатити до 
дана мобилизације 25. јула 1914. године, Банка је од тог датума до 31. 
децембра 1919. године морала да привремено сторнира задужену нена-
плаћену камату и да је стави на рачун губитка у 1915. години, пошто 
услед евакуације биланс није био састављен. Током 1915. године једини 
посао обављен у Банци била је наплата неколико кредита по меницама и 
залогама. Све укупно, сторниране камате са осталим трошковима, попут 
плата особља, станарине, пореза, приреза и упропашћеног намештаја 
показали су губитак од 8.123,45 динара, од чега би се штета делимично 
покрила накнадом ратне штете за намештај, а остатак је приказан као 
губитак у 1920. години. Управни и Надзорни одбор на седници 1. марта 
1920. године одлучили су да Банка настави са радом, а да се остатак 
капитала из првог кола уплати одмах. Акционари су то прихватили и до 
збора готово цео капитал био је уплаћен, тј. 1.434 акције у вредности 
145.365 динара, тако да је остало неуплаћено још 66 акција у вредности 
од 4.635 динара. Неуплаћене акције готово у потпуности припадале су 
умрлим акционарима, а са њиховим наследницима Банка још није сту-
пила у контакт, што је планирано одмах после скупштине. Чланови 
првог послератног Управног одбора Кредитне банке били су: Радослав 
М. Дунић, адвокат, председник; Милан М. Милосављевић, трговац; 
Милија Урошевић, бравар; Стеван Матић, трговац; Андреја Петровић, 
трговац; Милутин Маринковић, трговац; Јован Цветковић, трговац; 
Чедомир А. Браљинац, трговац и Радован Минић, трговац.21 Чланови 
Надзорног одбора били су: Глигорије Јеличић, председник; Сима Павло-
вић, трговац; Свет. Маринковић и Младен Д. Николић. Од 22. марта 

                                                 
20 Милица Миленковић, Обнављање приведног живота у Србији после I светског 

рата, Токови историје, 1–4, Београд 1998, 175. 
21 АЈ, 65–1315–2299, Извештај Управног одбора Окружне кредитне банке од 23. 

августа 1920. 
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1920. године Глигорије Јеличић престао је бити члан одбора, пошто је,  
услед нарушеног здравственог стања, престао бити и акционар.22 

На овом збору дошло је до предлога да се промени име новчаног 
завода, а разлог за то било је постојање завода са сличним именом – 
Крушевачке окружне банке. Велика сличност у називима новчаних 
завода чинила је неприлике овим установама и доводила у забуну пош-
тански саобраћај, па је пошта стизала на погрешне адресе, акционари су 
били мешани и сл. Да би се у будућности избегли слични проблеми, 
нови назив установе постао је Крушевачка кредитна банка. Како су 
већина акционара били трговци и увиђали да се после рата могло ради-
ти само са великим капиталом, прихватили су повећање банчине глав-
нице. Проблеми по овом питању били су утолико већи, јер због ратних 
прилика није био уплаћен ни предвиђени оснивачки капитал од 300.000 
динара, а с обзиром на послератну вредност новца капитал би морао 
износити најмање 1 милион динара да би Банка могла нормално да 
ради. Стога је управни одбор предложио измену банчиних правила и да 
се, по уплати 300.000 динара (1.500 акција по 200 динара) одмах прис-
тупи уплати другог, трећег и четвртог кола.23 

Акционари Кредитне банке били су углавном крушевљани кафе-
џије, трговци, опанчари, бравари, адвокати, књиговође, официри, књи-
жари, предузимачи, председник суда, Таса Минић - трговац из Алексан-
дровца, свештеник Мијајло Јаћевић и још неки трговци из Трстеника. За 
први послератни збор акције је депоновало 59 акционара. Сви акциона-
ри, осим Морица (страдао у рату) и Ребека Тајтацак, који су били Јевре-
ји и поседовали 50 акција, били су српске националности.24 

До краја 1920. године уплаћени капитал Банке износио је 
264.950 динара, а до половине марта 1921. године уплаћена је предви-
ђена главница од 300.000 динара. Кредитна банка и даље је оскудевала у 
новчаним средствима, па стога није била у могућности да обавља никак-
ве озбиљније послове, већ су они били углавном ситни трогачки послови 
од којих је добит износила 36.874,70 динара, где је након одбитка остало 
8.922,05 динара за поделу акционарима. Пошто је сума била мала, 
управа је предложила да се од ње образује фонд за покриће могуће ште-
те и фонд за куповину сопствене зграде. Да би се Банка бавила банкар-
ским, а не трговачким пословима био је неопходан већи капитал, па је 

                                                 
22 АЈ, 65–1315–2299, Извештај Надзорног одбора Окружне кредитне банке од 3. 

августа 1920. 
23 АЈ, 65–1315–2299, Предлог Управног одбора Окружне кредитне банке поднет 

збору акционара 23. августа 1920. 
24 АЈ, 65–1315–2299, Списак акционара који су депоновали акције за збор од 23. 

августа 1920. 
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управа још једном изнела своју замисао да се настави са повећањем 
банчине главнице. Велики број банака у Краљевини СХС се у првим 
послератним годинама бавио индустријским, грађевинским и трговач-
ким пословима јер су они омоћавали већу зараду. Овим путем пошла је 
и Кредитна банка, па је на лицитацији 12. марта 1921. године за 121.121 
динар купљено право да се експлоатише шума на Јастрепцу, на потезу 
познатом под именом „Бистрички поток”.25 

Овом лицитацијом Банка је закупила 3.000 букових стабала, а да 
би се могла обрадити Управни одбор донео је одлуку да се изнад села 
Пећине подигне парна стругара са модерним гатером за резање трупа-
ца. За набавку машинерије, сечу горе, метрење дрва, подизање три куће 
и једне штале, куповину теглеће стоке и кола инвестирано је 300.653,26 
динара. Осим закупа, Банка је са државом закључила уговор о лиферо-
вању 60.000 железничких прагова, од којих 40.000 из банчине шуме по 
цени од 21,50 динара по комаду и 20.000 комада из државне шуме по 
цени од 16,90 динара по комаду. Поред тога, Банка је уговором обезбе-
дила право да може произвести 25% прагова преко договорене вреднос-
ти, односно укупно продати држави 80.000 комада прагова. За израду 
ових 20.000 прагова, Банци је уступљено још 2.000 букви, тако да је Бан-
ка у шуми поседовала више од 5.000 комада дрвећа, која је планирала 
да искористи за грађу и прагове. Управни одбор полагао је много наде у 
овај посао, јер је рачунао да би зарада од посла те врсте подигла углед, 
али и повећала капитал Банке. Планирани почетак радова предвиђен је 
за крај априла 1921. године.26 

Послератни услови диктирали су инвестициону политику банака, 
која се огледала у бављењу небанкарским пословима, а такво пословање 
готово свих банака намеће закључак да није била извршена подела нов-
чаних завода на пословне банке и на чисто банкарске установе. Због 
изражене коњунктуре која је владала после рата и проширеног тржишта 
у новој држави владала је права експанзија у основању предузећа. 
Интензивно оснивање предузећа знак је привредног полета, али проб-
лем који се јавио у Краљевини СХС био је да је та експанзија превазила-
зила средства којима су финансијски кругови у земљи располагали. 
Тако је само током 1922. године основано око 3.500 предузећа, од којих 
су њих 122 до краја исте годиле пала под стечај.27 Банке су, са своје 

                                                 
25 АЈ, 65–1315–2299, Извештај Управног одбора Крушевачке кредитне банке од 

27. марта 1921. 
26 АЈ, 65–1315–2299, Извештај Управног одбора Крушевачке кредитне банке од 

16. октобра 1921. 
27 Удружење банака – Београд, Извештај Управног одбора о раду за 1922. годину са 

статистиком новчаних завода, Београд 1923, 24. 
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стране, уложиле своја, и средства својих поверилаца и штедиша у дуго-
рочне послове, који нису дозвољавали брз и ефикасан обрт средстава, 
тако да је помањкање новца, нарочито изражено од почетка 1923. годи-
не, постало хроничан проблем великог броја акција. Управо је недоста-
так финансијских средстава диктирао жељу управе Кредитне банке да се 
друго коло акција уплати одмах и да се главница тиме повиси на 
600.000 динара, а потом одмах пусте акције трећег и четвртог кола што 
би повећало банчин капитал на 1.200.000 динара.28 

Кредитна банка је током 1922. године сав свој капитал, који се 
састојао од главнице, улога на штедњу и дуговања ставила у предузеће 
„Бистрицу”. Имала је инсталирану стругару са гатроном пречника 0,85 
метара и два циркулара са осталим потрепштинама. На земљишту су 
изграђене три зграде за становање и магацин за становање радника. 
Посао се углавном састојао у лиферовању прагова држави, али су у 
месецу фебруару престали са овим послом јер је држава изменила уго-
вор, уневши да се прагови предају само онда када ради завод за импрег-
нирање, а да се сви дотле израђени сматрају за шкарт, пошто их држава 
не може примити, будући да завод није радио. На овај начин проглаше-
но је шкартом 6.800 већ израђених прагова Кредитне банке, а да их 
нико није ни прегледао, иако су били смештени на месту на којем се не 
би оштетили. Зато је банчина управа известила дирекцију железнице у 
Београду да више неће производити прагове и да задржава право да 
тражи накнаду штете која је износила више од 150.000 динара.29 

После раскида уговора са државом главни посао стругаре била је 
производња грађе и огревног дрвета. У 1922. години, поред 16.817 пра-
гова, произведено је 1.325,5 кубних метара дрва и 75 кубних метара 
грађе. Од сече маркираних дрва израђено је 4.452 трупца разних дебљи-
на и дужина, а оборено а не утрупчено 1.000 комада дрвета, док је нео-
борених за експлоатацију остало још 370. Од оборених стабала израђено 
је и 2.800 кубних метара дрва за идућу годину. Управа је нови посао 
сматрала рентабилнијим од прагова, јер је кубик прагова продавала по 
160 динара, а кубик грађе по 600 динара, док су дрва за огрев продавана 
за 100–150 динара по кубику. Управни одбор закључио је уговор са грч-
ким предузећем из Пиреја о испоруци 300 кубних метара дасака по 580 
динара по кубику. Спустили су цену за 20 динара по кубику јер су виде-
ли шансу за пробој на страно тржиште, а и наручена количина оцењена 
је као значајна. У плановима за текуће послове предвиђено је да се сва 

                                                 
28 АЈ, 65–1315–2299, Записник са Друге редовне скупштине акционара Круше-
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сировина што пре преради и достави у Крушевац, јер би у противном 
режијски трошкови достигли ниво зараде.30 

Без обзира на то што су се приказани резултати могли сматрати 
успешним, председник Управног одбора Радослав Дунић сматрао је рад 
одбора неквалитетним и неажурним, напомињући да често ни седнице 
нису држане. На њих би у просеку долазило по три до четири члана, док 
је за пуноважне одлуке било потребно осам чланова. Зато је дошло до 
предлога да се број чланова Управног одбора смањи са девет на седам, а 
надзорног са четири на три. Предлог Управног одбора био је и ново 
повећање капитала на 1.200.000 динара, које би било извршено до краја 
1923. године. На збору су се могле чути и опаске на менталитет и пона-
шање појединих акционара. Појединци своје примедбе нису износили 
управи, већ су их саопштавали јавно по чаршији, а њихов смисао био је 
у томе да је Банка пропадала, што је за последицу имало смањење улога 
у 1922. години за чак 224.821,33 динара. Смањење улога на штедњу, уз 
скроман банчин капитал, доводио је овај завод више пута у новчану 
оскудицу, што је нарушавало њен имиџ у јавности и онемогућавало 
повећање расположивог капитала. Као главни кривци за негативан став 
јавности у погледу сигурности Кредитне банке означени су поједини 
бивши чланови управе Банке и бивши књиговођа Сава Ђокић. По Ђоки-
ћевом позиву рад Банке прегледао је директор филијале Народне банке 
у Нишу, али банчине књиге нису показивале неке неправилности.31 

За недовољно средстава за рад не може се окривити само стање у 
Кредитној банци, већ се мора сагледати и целокупна економска ситуа-
ција у којој се те године нашла привреда Краљевине СХС. Разлози за 
повлачење новца из банака били су и друге природе, о чему сведочи 
годишњи извештај Народне банке за 1922. годину: „Новаца за солидан 
рад није било довољно у прошлој години и с тога што је један велики део 
новаца био имобилисан или у подизање зграда или у друга предузећа, а 
други део у спекулативне послове, који су моментално бацали велике 
приносе. За спекулацију и довршавање зграда увек је било новаца, јер су 
ти послови могли поднети велику па и претерану камату. Отуда је дош-
ло да се новац са штедње код новчаних завода подизао и давао ономе ко 
плати већу камату. Тим подизањем новца са улога, новчани су заводи 
дошли у велику незгоду, коју су могли отклонити само реализовањем 
свога портфеља, који опет са своје стране није увек био ликвидан. Криза 
новчана се на тај начин све више заоштравала, и управа банчина је 
морала тражити начина да ту кризу сузбије”.32 

                                                 
30 АЈ, 65–1315–2299, Исто. 
31 АЈ, 65–1315–2299, Исто. 
32 Удружење банака–Београд, 18–19. 
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Табела 1. Главне позиције активе крушевачких банака у 1922. години33 
 

Новчани 
завод 

Есконт 
меница 

Текући 
рачуни 

Непокретности 
Индустријска 
предузећа 

Кредитна 
банка 

245.750 11.966 - 1.477.181 

Крушевачка 
банка 

640.585 1.702.197 1.102.590 371.273 

Крушевачка 
задруга 

1.090.150 421.519 95.955 4.584.520 

Окружна 
банка 

3.001.360 1.259.842 - - 

 
Табела 2. Главне позиције пасиве крушевачких банака у 1922. години34 

 

Новчани 
завод 

Капитал Улози Резервни фонд Добит 

Кредитна 
банка 

600.000 703.078 7.392 - 

Крушевачка 
банка 

2.510.555 2.287.698 280.292 - 

Крушевачка 
задруга 

2.000.000 2.077.777 100.000 322.862 

Окружна 
банка 

2.000.000 1.523.309 250.000 413.742 

 
Од свих крушевачких банака Кредитна банка располагала је са 

далеко најмање капитала. Њен основни капитал, штедни улози и резер-
вни фонд износили су свега трећину тих позиција Окружне банке, која 
је располагала са мање капитала од Крушевачке банке и Крушевачке 
задруге. Основни банчин капитал и готово сва имовина били су уложени 
у њено индустријско предузеће, док је основни банкарски посао са 

                                                 
33 Постоје извесна одступања од података које је Кредитна банка дала Удруже-

њу банака – Београд, чији је члан била од биланса приказаних на збору акционара. Она 
су углавном занемарљива, изузев када је у питању висина уложених средстава у стругару 
„Бистрица”, где је у билансу наведено да је до краја 1922. године уложено 1.320.911,95 
динара, односно више од 150.000 динара мање него што је представљено Удружењу 
банака. (Удружење банака–Београд, Стање новчаних завода из Србије на дан 31. децембар 
1922. и АЈ, 65–1315–2299, Рачун изравнања стругаре „Бистрица” на дан 31. децембар 
1922.). 

34 Удружење банака–Београд, Стање новчаних завода из Србије на дан 31. децем-
бар 1922. 
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есконтом меница и зајмовима по текућим рачунима био запостављен. 
Овим начином рада, Кредитна банка нашла се у ситуацији да у потпуно-
сти зависи од свог предузећа и тиме више понашала као индустријски, а 
не банкарски субјект. 

Од судбинског значаја за Кредитну банку био је избор Милана 
Милисављевића, трговца, за председника Управног одбора. Милисавље-
вић је 25. априла 1923. године сазвао седницу Одбора и затражио дозво-
лу да задужи Банку за 70.000–80.000 динара, како би ту суму употребио 
за исплату радника у стругари и отказаних штедних улога. Одобрено му 
је, с тим да 40.000 динара употреби за исплату улога, а остатак за накна-
ду радницима, како посао у стругари не би стао. Директор Банке, Дра-
гомир Петковић, очито је сматрао да Банка иде у крах, па је 15. маја 
1923. године поднео оставку, а на његово место изабран је Стојан Миче-
тић. Међутим, и нови директор Банке од 6. јуна није долазио на посао, 
из разлога који нису наведени, па су управљање Банком наставили 
Милисављевић и Милутин Маринковић, као дежурни чланови. 35 

Са начином њиховог управљања установом није се слагао Радос-
лав Дунић, који је као члан Управног одбора поднео један акт 18. јуна 
1923. године, па потом још два пута о томе да се Банком не управља 
добро. Милисављевић је 23. августа саопштио Одбору да намерава да 
прекине рад на стругари, да поклања грчкој фирми 8.000 динара за неку 
стару трулу грађу, да тражи одрешене руке у Банци за куповину и про-
дају и да се са Маринковићем задужио на рачун Банке са 60.000 динара 
уз 30% камате код Крушевачке задруге. Иако је ситуација у Банци била 
критична, Милисављевић и Маринковић од 23. августа до 14. октобра 
нису сазивала ни једну седницу Управног одбора, сем што су покушали 
да одрже седницу 3. септембра 1923. године да би им се одобрило заду-
жење од 100.000 динара. Дунић је од Надзорног одбора по трећи пут 
затражио да провери рад Банке, тражећи да се ликвидира један рачун 
Милисављевића и Маринковића који је као неправичан изнео у своме 
акту од 12. јанаура. Због оваквог иступа Дунића остали чланови Управ-
ног и Надзорног одбора нису смели да ставе свој потпис и дају разреш-
ницу Милисављевићу и Маринковићу за поменути рачун и желели су да 
изврше његову проверу, али то нису могли да ураде, будући да су су ова 
двојица пренела банчине књиге у своје дућане.36 

Председник Надзорног одбора сазвао је седницу 4. децембра 
1923. године на којој је утврђено веома лоше банчино пословање. Због 
таквог рада било је немогуће утврдити банчин биланс, као и право стање 

                                                 
35 АЈ, 65–1315–2299, Извештај дела Управног одбора Крушевачке кредитне 

банке од 11. фебруара 1924. 
36 АЈ, 65–1315–2299, Исто. 
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у коме се она налазила. На ванредној скупштини акционара, одржаној 
јануара 1924. године Милисављевићу и Маринковићу дато је месец дана 
да регулишу своје пословање и израде биланс. Међутим, стручном лицу 
које је ангажовано нису стављени ни новац ни документа на основу 
којих би стање било утврђено. Надзорни одбор одбацио је зато рачуне за 
658.700,09 динара двојици дежурних чланова, а они нису ликвидирали 
ни своју обавезу од 21. априла 1923. године у висини од 25.461,29 дина-
ра. Милисављевић и Маринковић нису положили рачуне зашто су 
Грцима поклонили 8.000 динара, због чега је на стоваришту недостаја-
ло 100 кубних метара грађе, у вредности од 60.000 динара, зашто су 
узели из портфеља на привремену позајмицу обвезнице 7% зајма и 
заложили код Народне банке за 25.000 динара, а за које се не зна где су 
утрошене.37 

Милисављевић и Маринковић задужили су се код Београдске 
задруге за 100.000 динара представивши члановима Управног одбора 
Сретену Радојевићу, Милутину Будимовићу и Гаврилу Арамбашићу тај 
дуг као стари банчин дуг. Да би прикрили траг унели су од те суме на 
свој улог код Београдске задруге 95.000 динара, чиме су у ствари Банку 
задужили за 195.000 динара. Оптужени су и за то да када су узимали 
уплате појединих акционара за акције трећег кола, да новац нису преда-
вали Банци. Још јуна 1923. године допремили су у Крушевац 10 кола 
дрвета, од којих су 8 продали по непознатој цени, а у банчину касу уне-
ли 17.000 динара тек 20. децембра 1923. године. Продали су и волове у 
власништву Банке, и то по непознатој цени, а купац је био сам Милиса-
вљевић као председник Управног одбора, што је законом било забрање-
но. Милисављевић је оптужен и да је натоварио код своје куће 65 кубика 
грађе о којој није положио рачун, а радило се о вредности од 39.000 
динара, што није платио дрва за огрев - 50 кубика, које је узео у периоду 
од 1921 до 1923. године, у вредности од 6.000 динара.38 

Милисављевић и Маринковић оптужени су и за продају 278 
кубика дрва предузећу „Франко Београд“,  по цени од 160 динара, а 
укњижили по 132 динара, чиме је Банци нанета штета од преко 2.000 
динара, што су у стању од 30. септембра 1923. године представили вред-
ност стругаре таквом да она дугује Банци 1.744.911,35 динара, што је 
било далеко више него по закључку 1922. године, што су пренели у 
Крушевац и продали 795 кубика грађе и 1.350 кубика дрва у вредности 
од 614.000 динара и да су из њихових радњи за потребе Банке узели ала-
те и материјал неодговарајуће вредности (ролну папира која кошта 38, 
наплаћивали су 100 динара) Укупна штета начињена Банци, за коју је 

                                                 
37 АЈ, 65–1315–2299, Исто. 
38 АЈ, 65–1315–2299, Исто. 
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део Управног одбора теретио Милисављевића и Маринковића износила 
је 1.052.923,98 динара.39 Жалбе на неправилности рада првих људи Бан-
ке Министарству трговине и индустрије слали су и многи улагачи који 
нису били у могућности да подигну своје улоге. 

Иако је било доста замерки и притужби на рад Милисављевића и 
Маринковића њихово апсолутно руковођење Банком није довођено у 
питање. Како су остали чланови управе сазнали да је код крушевачког 
Првостепеног суда оверена продаја стругаре коју су Милисављевић и 
Маринковић, као представници Банке, продали 28. марта 1924. године 
за 1 милион динара Вулу Величковићу, трговцу из Ниша, сазван је 
Управни одбор 3. априла 1924. године. Састанку су присуствовали: 
председник Надзорног одбора др Чедомир Стојановић, чланови Мило-
ван Гвозденовић и Светислав Маринковић, као и чланови Управног 
одбора Миле Будимовић и Милутин Маринковић. На овај заједнички 
састанак нису дошли: Богдан Јакшић, Радослав Дунић и Гаврило Арам-
башић, уз образложење да они нису више чланови управе, Сретена Радо-
јевића позивар није могао наћи, док председник Управног одбора 
Милан Милисављевић није дошао иако је примио позив.40 

За продају стругаре није постојало решење ни Управног ни Над-
зорног одбора, а Маринковић је при том изјавио како се у каси та сума 
није налазила јер је од Величковића примљено 430.000 динара, те да је 
од те суме употребљено 185.000 динара за отплату дуга Народној банци, 
да је положено 60.000 за отплату меница Београдске задруге, 30 динара 
на име провизије и да се остатак од 184.970 динара налазио у каси, док 
ће остатак од 570.000 динара Милисављевић и Маринковић положити 
по својим уложним књижицама. Цела трансакција није спроведена кроз 
банчину касу, чак ни примљених 430.000 динара, јер су примљене на 
чеку који је гласио на Народну банку.41 

На позив Надзорног одбора да, ради прегледа касе, дежурни чла-
нови Милисављевић и Маринковић буду присутни у Банци, они нису 
хтели да се одазову, али су се на поновни усмени позив, који је саопш-
тен уз претњу да ће наредни бити упућен од стране власти, појавили, 
међутим, до прегледа касе није  дошло, јер је Милисављевић убрзо 
напустио банчину зграду.42 

                                                 
39 АЈ, 65–1315–2299, Исто. 
40 АЈ, 65–1315–2299, Записник са седнице Управног и Надзорног одбора Кру-

шевачке кредитне банке акционарима банке од 3. априла 1924. 
41 АЈ, 65–1315–2299, Исто. 
42 АЈ, 65–1315–2299, Записник са седнице Надзорног одбора Крушевачке кре-

дитне банке од 4. априла 1924.  
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Иако је Надзорни одбор обавестио Министарство трговине и 
индустрије о понашању челника Банке и утужио их код Првостепеног 
суда, Милисављевић је поново у овој установи радио шта је хтео. У субо-
ту, 10. маја 1924. године дошао је у Банку и покушао да од Марије 
Милетић, књиговође, отме главну књигу, ручну благајну и кључеве од 
касе. Није у потпуности успео у својој намери, али је из касе узео 1.682 
динара.43 

Кредитна банка ускоро се нашла и у званичној ликвидацији и 
није наставила са обављањем никаквих послова. Локал у коме је Банка 
радила је затворен, а све покретноси узете су у попис по разним забра-
нама.44 Према извештају комесара Министарства трговине и индустрије 
Миодрага Ћирића од 26. септембра 1924. године види се да је имовина 
Банке била уништена, заједно са акционарским капиталом и да је начи-
њени губитак износио 965.784,85 динара.45 Иследни судија крушевачког 
Првостепеног суда утврдио је да је банчина главница пропала још две 
године пре ликвидације и да је право стање Банке прикривено од акцио-
нара на тај начин што им је приказан лажни биланс. Иако је бранилац 
стечајне масе подигао тужбу против свих чланова Управног одбора који 
су потписали биланс, остаје утисак велике индолентности надлежних 
органа према тужбама и захтевима дела Управног одбора, акционара и 
штедиша, јер би правовремена реакција свакако утицала да штета прои-
зведена поступцима Милисављевића и Маринковића буде мања. 

 
 
 

РЕЗИМЕ 
 

КРУШЕВАЧКА КРЕДИТНА БАНКА 
 

У Крушевцу су 1912. године основана два новчана завода, Кру-
шевачка окружна банка и Окружна кредитна банка. Услед избијања бал-
канских ратова оба завода нису била у могућности да одмах отпочну са 
радом, тако да је Окружна кредитна банка свој рад започела јануара 
1914. године. Кратак период рада од шест месеци био је прекинут изби-
јањем Првог светског рата иако је Окружна кредитна банка номинално 
радила до септембра 1915. године. 

                                                 
43 АЈ, 65–1315–2299, Изјава Марије Милетић од 12. маја 1924. 
44 АЈ, 65–1315–2299, Допис Градског и среског суда Министарству трговине и 

индустрије од 8. децембра 1924. 
45 АЈ, 65–1315–2299, Допис Министарства трговине и индустрије Градском и 

среском суду од 25. фебруара 1925. 
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У Великом рату Окружна кредитна банка изгубила је два члана 
Управног одбора и претрпела штету коју је окупатор причинио намештају 
и опреми. По завршетку рата Банка није одмах била у стању да настави 
са радом, па је то учинила 1920. године, када је и променила име у 
Крушевачка кредитна банка. Недовољан капитал банке није омогућавао 
бављење чисто банкарским пословима, па је њена управа закупила 
шуму, у намери да подигне парну стругару и лиферује железничке пра-
гове за државу. Тако је настала парна стругара „Бистрица” у коју је инвес-
тиран читав банчин капитал, као и средства поверилаца и штедиша. 

Отказивање уговора од стране државе, за стругару и Банку зна-
чило је производњу грађе и дрва за огрев, а Банка је своје пословање 
покушала да прошири и на грчко тржиште. После отказа које су дала 
два директора Банке, контролу над њеним радом преузели су дежурни 
чланови Милан Милисављевић и Милутин Маринковић. Њих двојица су 
контролу над Банком искористили за личну корист, што је довело до 
тога да је она банкротирала. Иако је Министарству трговине и индустри-
је у неколико наврата скретана пажња на то да је рад у Банци неправи-
лан и противзаконит, надлежно министарство није ништа учинило да 
евентуалним благовременим реаговањем смањи причињену штету, тако 
да је Крушевачка кредитна банка 1924. године престала са радом. 

 
 

SUMMARY 
 

KRUŠEVAC CREDIT BANK 
 

In the 1912 in Kruševac were established two financial institutes, 
Kruševačka District Bank and District Credit Bank. Due to the outbreak of 
the Balkan wars both institutions were not able to immediately commence 
work, so the District Credit Bank began to operate in January 1914. The 
short duration of six months was interrupted by the outbreak of the First 
World War, even though the District Credit Bank nominally worked until 
September 1915. 

In the Great War, District Credit Bank lost two members of the 
Managing Board and suffered the damage which occupier did in furniture 
and equipment. After the war, the Bank wasn’t immediately able to conti-
nue its work, and did it in 1920, when changed name to Kruševačka Credit 
Bank. Low capital of the bank did not allow dealing with purely banking 
operations, so its administration leased forest, in order to build up a steam 
sawmill and to delivered railway sleepers to the state. On this manner was 
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created a steam sawmill „Bistrica“, in which was invested the entire Bank's 
capital, as well as funds of creditors and depositors.  

The State canceled contract for sawmill and the Bank and that 
meant the production of timber and firewood. Also, the Bank tried to 
expand the business and on the Greek market. After demission by two 
directors of the Bank, duty members Milan Milisavljević and Milutin 
Marinkovic took over control of banks work. They used control for personal 
gain, which led to the bankruptcy of the bank. Although the Ministry of 
Trade and Industry on several occasions was warned that the work of the 
Bank is irregular and illegal, the Ministry has not done anything possible to 
promptly react and reduce the damage. The Kruševačka Credit Bank in 
1924 stopped working. 
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МИЛАН СИМОНОВИЋ ЋАБА*  
Политичка биографија 

 
 

АПСТРАКТ: У раду смо покушали приказати политичку биогра-
фију Милана Симоновића, правника поријеклом из Варварина, чији је 
живот у значајној мјери везан за Крушевац. Обављајући дужност минис-
тра у 11 југословенских влада, предводећи пет ресора под предсједниш-
твом четири прва министра, и налазећи се на дужности предсједника 
Народне скупштине, оставио је значајан траг на политичкој сцени међу-
ратне југословенске државе. Уз Стојана Протића био је један од најзна-
чајнијих политичких представника крушевачког краја у југословенској 
краљевини. Чланак је настао на основу архивске грађе, објављених докуме-
ната и релевантне литературе. 

 
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Милан Симоновић, Крушевац, Крушевачки 

округ, Народна скупштина, Сенат, Mинистарство аграрне реформе. 
 
Сложене политичке прилике обиљежиле су југословенску краље-

вину од оснивања па све до нестанка, тј. прерастања у југословенску 
државну заједницу на социјалистичким основама. Управо су тако сло-
жене прилике изњедриле политичке личности које су обиљежиле њено 
постојање, а чији је значај на завидном мјесту и у цјелокупном контек-
сту српске историје XX вијека. Међу важним личностима српске и југо-
словенске парламентарне и политичке историје прве половине XX вије-
ка налази се и Милан Симоновић Ћаба као једна од најзначајнијих 
политичких фигура потеклих из Поморавља. О томе свједочи чињеница 
да је био посланик у Народној скупштини више од десет година у шест 
њених сазива. Био је сенатор шест година, а скоро двије године се нала-
зио на мјесту потпредсједника Сената. У краљевским владама налазио 
се на челу пет различитих ресора у 11 влада код четири различита ман-
датара у укупном периоду од четири године и осам мјесеци.  

Милан Симоновић је рођен у Варварину 17. августа 1881. године 
од оца Лазара (1852–1933), столара, који је са рођеним братом имао 
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столарску радњу.1 Основну школу и гимназију је завршио у Крушевцу, а 
Правни факултет у Београду. По окончању школовања посветио се 
адвокатури, положивши адвокатски испит 1896. године, и политици.2 Од 
почетка своје политичке активности припадао је Народној радикалној 
странци (НРС). За народног посланика први пут се кандидовао 1905. 
године у Крушевачком округу, али није био изабран. Јануара 1910. 
године изабран је за члана и секретара Партијског одбора у Крушевцу, а 
његов даљи политички успон омела је епоха ратова у коју је Краљевина 
Србија закорачила 1912. године.3 

Чини се да је његов политички успон након Првог свјетског рата 
ишао далеко брже него у вријеме прије ратова за ослобођење и уједи-
њење. У првим мјесецима након завршетка рата и нормализације поли-
тичког живота постављен је за предсједника Среског одбора НРС-а 1919. 
године. Први пут је за народног посланика изабран у Уставотворну 
скупштину Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца (СХС) на првим избо-
рима у новоствореној држави 28. новембра 1920. године. Међу 419 иза-
браних посланика нашло се и шесторо из Крушевачког округа, а међу 
њима и Милан Симоновић. Странка којој је припадао била је друга по 
снази, освојивши укупно 91 мандат, с обзиром да је за њу гласало 17,7%, 
тј. око 285.000 људи. Уставотворна скупштина је конституисана 12. 
децембра, а њен основни задатак, као што и само име каже, био је 
доношење првог устава нове државе. Симоновић је био члан Уставног 
одбора Уставотворне скупштине Краљевства СХС и известилац скупш-
тинске већине. Говорио је у начелној дебати о уставу и бранио унитари-
стичко становиште, сматрајући да је оно логичан слијед с обзиром на 
жеље Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена у 
Банату, Бачкој и Барањи, Велике народне скупштине српског народа у 
Црној Гори и Народног вијећа у Загребу. Сматрао је да се при доношењу 
устава мора водити рачуна о томе да „устав треба на првоме месту да 
одговара народним најбитнијим интересима, гарантовањем опстанка, 

                                                 
* Чланак је настао као резултат рада на пројекту Конфликти и кризе: сарадња и 

развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (евиденциони број 47030) који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

1 Милорад Сијић, Значајни људи Крушевца (1833–1944), Крушевац 2012, 140. 
2 Нови министри, Време, 3. август 1923, 3. 
3 Биографски лексикон Народно Претставништво. Сенат. Народна скупштина, 

(ур. Чедомил М. Митриновић), Београд 1935, 67-68; Душан Рашковић, Радикална 
странка у Крушевцу и ширем крушевачком окружју, у периоду од 1903. до 1914. године, у 
огледалу писања београдске штампе, Расински анали, 3/2005, 126–169; Милорад Сијић, 
Расински округ и његови народни представници 1804–2004, Крушевац 2006, 64–65; Сло-
бодан Симоновић, Мала енциклопедија крушевачког краја, Краљево 2006, 289; Слободан 
Симоновић, Енциклопедија Крушевца и околине, Крушевац 2011, 401. 
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одржања и напредовања јединства“, затим „да води рачуна о свим реал-
ностима и о свему што му је претходило“, и, на крају, „да води рачуна о 
политичким програмским захтевима, о духу времена и његовим тежња-
ма“. Након што је усвојен тзв. Видовдански устав (28. јуна), којим је 
југословенска држава утемељена као уставна, парламенатрна и наслије-
дна монархија заснована на унитаристичким основама, Уставотворна 
скупштина је закључила засједање 2. јула 1921, и наставила рад као 
Народна скупштина све до 21. децембра 1922. године.4  

На првим изборима одржаним након доношења Устава Краље-
вине СХС 18. марта 1923. године Симоновић је биран као један од чет-
ворице народних посланика са простора Крушевачке области. Међутим, 
ти избори су у крушевачком крају имали посебну ноту због велике 
популарности Стојана Протића који се одвојио од радикала и на изборе 
изашао са Независном радикалном странком. Симоновић се, отуда, суо-
чио са озбиљним проблемом политичке борбе на локалном нивоу про-
тив дојучерашњег партијског саборца и земљака Протића. Иако је Про-
тићев углед у крушевачком крају био поприличан, снага партије је учи-
нила да Симоновић однесе побједу. Чини се да је управо ова изборна 
побједа над Протићем прокрчила Симоновићев пут у сам врх НРС-а. 
Странка којој је припадао на тим изборима је добила 25,9% гласова (око 
562.000) и освојила 108 мандата (од 312) и постала најјача парламен-
тарна групација. Скупштина се у новом сазиву састала 16. априла 1923. 
и потрајала до 10. новембра 1924. године.5  

Успјех на парламентарним изборима 1923. године учинио је да 
Симоновић заузме значајнију позицију у страначкој хијерархији. Убрзо 
је ушао у Главни одбор што му је донијело могућност да, неколико мје-
сеци након избора, постане члан владе. Његов партијски шеф Никола 
Пашић оформио је 2. маја 1923. године свој пети по реду кабинет од 
оснивања југословенске државе, овога пута уз подршку Словенске људ-
ске странке (СЛС) и Југословенске муслиманске организације (ЈМО). С 
обзиром да је та подршка временом слабила, Пашић се одлучио на 

                                                 
4 Архив Југославије (АЈ), фонд Двор Краљевине Југославије (74), фасцикла 12, 

јединица описа 23, Списак Народних Посланика Уставотворне скупштине. Радикални 
Посланици; Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 28. јуна, 1921. год., Београд 
1925; Чедомил Митриновић, Милош Н. Брашић, Југословенске народне скупштине и 
сабори, Београд 1937, 353, 360–361; Биографски лексикон Народно Претставништво. 
Сенат. Народна скупштина, Београд 1939, 285–286; С. Симоновић, Енциклопедија Кру-
шевца и околине, 401; М. Сијић, Расински округ и његови народни представници, 65; 
Видовдански устав, Српска енциклопедија, II, Нови Сад/Београд 2013, 347–350. 

5 Статистика избора народних посланика Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
одржаних 18 марта 1923. године, Београд 1924; Ч. Митриновић, М. Н. Брашић, Југосло-
венске народне скупштине и сабори, 374–375. 
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реконструкцију владе. Љета 1923. године Милану Симоновићу је пону-
дио мјесто министра аграрне реформе на којем се до тада налазио Крс-
та Љ. Милетић, који је, понајвише због притиска војвођанских радикала, 
премјештен за министра пољопривреде и вода. Иако је указ о његовом 
наименовању био потписан, Симоновић је саопштио, како је јављала 
штампа, да из здравствених разлога није у могућности да преузме 
положај. Међутим, 2. августа је, ипак, ушао у реконструисану владу као 
министар аграрне реформе, положивши заклетву пред предсједником 
Министарског савета Николом Пашићем.6   

Избор једног Србијанца за министра аграрне реформе као мање 
заинтересованог за тај проблем, како закључује Тома Миленковић, 
давао је утисак да радикали не желе да се обавежу на коначно рјешење 
аграрног питања. Са друге стране, привид рада на рјешењу тог питања 
остављао је наду аграрним интересентима да ће ипак добити земљу, 
чиме су везивани за радикалску политику. Осим тога, питање аграрне 
реформе је остајало отворено и могло се користити у различитим поли-
тичким играма. Симоновићев долазак на мјесто министра за аграрну 
реформу није задовољио оне кругове који су очекивали напредак у том 
погледу. На страницама Заставе, „органа Радикалне странке“ из Новог 
Сада, писало је: „Ово ће прилично изненадити војвођане јер је познато, 
да су војвођански радикални посланици енергично тражили да за аграр-
ног министра дође посланик војвођанин, јер главно тежиште аграрног 
питања јесте у Војводини.“7  

Симоновићев претходник Милетић поднио је два приједлога 
закона о експропријацији великих посједа и колонизацији, али нити 
један није размотрен док се он налазио на министарском положају. 
Аграрни одбор, који је требало да проучи пројекат, није се ни састајао, а 
камоли проучавао било шта. Опозиција је оптуживала владу, министра 
Симоновића и скупштинску већину да код њих „не постоји воља за 
решење аграрне реформе“, па се „тај посао и одуговлачи“. Министар 
Симоновић се правдао недовољним познавањем проблема аграрне 
реформе и заузетошћу и обећавао да ће приједлог о експропријацији 
великих посједа бити изгласан у току тог скупштинског сазива. Чини се 
да је његов избор за министра аграрне реформе управо и био са циљем 
да исту укочи, а не да допринесе њеном разрјешењу. На њега је вршен 

                                                 
6 Застој у реконструкцији владе, Политика, 31. јул 1923, 2; Непотпуна реконс-

трукција владе, Политика, 2. август 1923, 2; Реконструкција владе извршена, Политика, 
3. август 1923, 3; Ђорђе Ђ. Станковић, Радикална странка на парламентарним изборима 
1923. године, Историјски гласник, 2/1972, 7–42; Владе Србије (1805–2005), Београд 2005, 
297–299. 

7 Аграр у новим рукама, Застава, 8. август 1923, 2. 
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снажан притисак из круга војвођанских радикала да се аграрна реформа 
ријеши према њиховим пројектима. Крајем фебруара 1924. године у 
Министарству аграрне реформе је одржано савјетовање о припреми 
дефинитивног закона о експропријацији великих посједа и колонизаци-
ји којем су, осим министра Симоновића, присуствовали и подсекретари 
у Министарству и шефови аграрних уреда као извршних органа у пос-
тупку спровођења аграрне реформе. Чинило се да се ствар помјерила са 
„мртве тачке“, али је криза владе зауставила процес доношења закона.8 

Када је, након расцјепа у Демократској странци, настала Самос-
тална демократска странка (СДС) под вођством Светозара Прибићевића, 
Никола Пашић је успио да са новонасталом странком оформи владу 
„националног блока“, избјегавајући дотадашње партнере у власти. У 
влади оформљеној 27. марта 1924. године Симоновић је поново добио 
положај министра аграрне реформе. Међутим, влада је имала тјесну 
већину и њено постојање се не може сматрати стабилним. Чврст и син-
хронизован притисак опозиционих партија да се распишу парламентар-
ни избори навео је Пашића да већ 12. априла поднесе оставку. На кра-
љев наговор да формира чиновничку владу није пристајао, инсистирају-
ћи на расписивању парламентарних избора. Међутим, пошто краљеви 
преговори са другим политичким личностима о формирању владе нису 
уродили плодом, Пашићу је повјерен нови мандат. Нову владу је офор-
мио 21. маја 1924. године без икаквих персоналних промјена у односу 
на ону формирану мање од два мјесеца раније, па је и Симоновић остао 
на мјесту министра аграрне реформе. Током трајања те владе Симоно-
вић је затражио од Скупштине могућност да се одобрава факултативни 
откуп површина које су додијељене аграрним интересентима. Сматрао 
је да би, на тај начин, аграрни интересенти постали власници земљишта 
којег су држали у закупу. Међутим, своју замисао није успио остварити. 
Услијед критика овог приједлога од стране опозиције, као и одсуства 
подршке унутар странке, Симоновић је одустао од приједлога.9  

Међутим, ни шеста влада Николе Пашића није успјела постићи 
стабилност. Одржавала се само жестоким притиском на опозицију. Зас-

                                                 
8 Конференција с министром Аграрне Реформе, Застава, 22. децембра 1923, 1; 

Друга конференција с министром аграрне реформе, Застава, 27. децембра 1923, 1; Toma 
Milenković, Stav Radikalne stranke prema agrarnoj reformi (1918–1929. godine), Istorija XX 
veka, zbornik radova, XI/1970, 9–120; Гордана Дракић, О ставу Радикалне странке у 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца према аграрној реформи, Зборник радова. Правни 
факултет у Новом Саду, 3/2009, 283–298; Гордана Кривокапић-Јовић, Оклоп без витеза. 
О социјалним основама и организационој структури Народне радикалне стране у Краље-
вини Срба, Хрвата и Словенаца (1918–1929), Београд 2002, 319. 

9 Славко Шећеров, Из наше аграрне политике 1919–1929, Београд 1930, 44–45; 
T. Milenković, Stav Radikalne stranke prema agrarnoj reformi, 83. 



 

 

  

 
 

                                                                Милан Гулић                     Жупски зборник 9/2014 56

једање Народне скупштине је одложено за 20. октобар, а током јуна и 
јула, према наређењу Министарства унутрашњих дела на чијем челу је 
био Милан Сршкић, растурани су опозициони зборови. Схватајући да би 
таква политика могла само појачати незадовољство, Пашић је поднио 
оставку.10   

Иако је формално био министар у три Пашићеве владе (петој, 
шестој и седмој по реду у југословенској држави), Симоновић је ресор 
аграрне реформе водио без прекида од 31. јула 1923. до 27. јула 1924. 
године, тј. скоро пуних годину дана. Као што смо већ нагласили, сасвим 
је извјесно да он није ни биран да би аграрну реформу спровео, већ да је 
остави отвореном како би била коришћена за сваковрсне политичке 
трговине, притиске и уцјене. Још једним „добро обављеним задатком“ 
Симоновић је показао да је човјек од повјерења, због чега не треба да 
чуди да је и наредних година, у више наврата, био министар у различи-
тим владама руководећи различитим ресорима. Једини конкретан 
резултат његовог министровања у том периоду јесте рјешење којим су, 
до доношења закона о експропријацији великих посједа и колонизацији, 
продужени дотадашњи привремени закупи на основу Закона о издавању 
земљишта великих посједа у четворогодишњи закуп, а који су истицали 
30. септембра. Рјешење је представљало „текуће“ питање и њиме је само 
пролонгиран дотадашњи неријешен статус аграрних интересената.11   

Након краткотрајне владе Љубомира Давидовића, која је потра-
јала тек нешто више од три мјесеца, Никола Пашић је саставио свој 
осми кабинет, такозвану „изборну владу“, у којој није било мјеста за 
Симоновића. Та влада је направила радикалне кораке према Хрватској 
републиканској сељачкој странци (ХРСС), забранила њено дјеловање и 
покренула кривично гоњење чланова вођства, па је и сам Стјепан Радић 
завршио у затвору. Главни задатак владе – спровођење парламентарних 
избора, обављен је 8. фебруара 1925. године, када су радикали освојили 
142 мандата (од 315), добивши 34,3% гласова (око 702.000), чиме су 
остали најјача парламентарна групација. Симоновић је као носилац 
листе у Крушевачкој области освојио сва четири мандата. Скупштина се 

                                                 
10 Владе Србије (1805–2005), 299–301. 
11 Agrarna reforma. Zakoni, naredbe i raspisi, II, prir. Josip Tučkorić, Zagreb 1925, 

94–95. Обављајући министарску дужност у три Пашићеве владе у низу Симоновић је 
показао везаност за крушевачки крај. Када је 17. јуна 1924. освећена новоподигнута 
фабрика сапуна „Мерима“, чији су оснивачи били Илија Ђурковић, Љубомир Ристић и 
Аксентије Мартић, као представник владе био је присутан Симоновић. Уз њега, ту је био 
и начелник у Министарству трговине и индустрије Миливој Савић и велики жупан Мар-
ко Новаковић. Изградња фабрике била је довршена још крајем 1923, а рад је отпочела 1. 
јануара 1924. године (М. Сијић, Значајни људи Крушевца, 273–274).  
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у том сазиву први пут састала 7. марта 1925, а потрајала је до 15. јуна 
1927. године.12  

У недјељама након избора радикали су сигурном већином кон-
ституисали Народну скупштину, а затим је Пашић формално поднио 
оставку, а у ствари реконструисао владу. Његова реконструисана влада 
представљала је девети кабинет Николе Пашића у југословенској држа-
ви. Формирана је 29. априла 1925. године, а ресор аграрне реформе је 
по четврти пут додијељен Милану Симоновићу. Убрзо након конституи-
сања Скупштине отворило се питање верификације мандата, нарочито 
мандата ХРСС-а. Верификација њихових мандата и обезбијеђење већине 
представницима националног блока било је крупно политичко питање. 
Отуда је скупштински Верификациони одбор играо значајну улогу, а 
један од 11 чланова из реда радикала био је Симоновић. Жестока борба 
око верификације мандата странке чије је вођство у том тренутку било у 
затвору, обиљежило је рад тог Верификационог одбора. Донијета је 
одлука о поништењу 61 од 69 мандата ХРСС-а, а све са циљем што сна-
жнијег притиска на њено вођство. Симоновић је био један од најодлуч-
нијих у залагању да се ти мандати пониште. У политичким борбама 
између радикала и ХРСС-а Симоновић је поново добио запажену улогу 
када је априла 1925. године одређен за члана Анкетног одбора образо-
ваног са циљем да се у Загребу проучи дјелатност њеног вођства, а прије 
свега њихова одлука да се прикључе Сељачкој интернационали.13   

Симоновић је те године појачао активност и у свом примарном 
ресору. Народној скупштини је 6. јула 1925. године поднио на хитно 
усвајање пројекат закона о факултативној купопродаји оних дјелова 
велепосједа који су већ додијељени аграрним интересентима. Његовим 
пројектом је било предвиђено да „месна сиротиња, колонисти и остали 
аграрни интересенти, сем добровољаца и четника“, могу „пре него што 
буде донет закон о експропријацији великих поседа и колонизацији и 
сами откупити додељену им земљу међусобним споразумом од велепо-
седника по цени, за коју се с власницима нагоде“. Сматрао је да би тај 
закон био користан за све стране – велепосједнике, аграрне интересенте 
и државу. Слободна погодба је ишла на руку велепосједницима јер им је 
омогућавала да своје велике посједе ликвидирају и добију новац који би 
уложили у индустријску производњу. Аграрни интересенти би тако, 
коначно, постали власници земље коју су до тада држали у закупу, што 

                                                 
12 Ч. Митриновић, М. Н. Брашић, Југословенске народне скупштине и сабори, 

378; Воја Стојановић-Воке, Заслужни синови. Биографије заслужних људи са територије 
Источне Србије и Поморавља, I, Београд 1940, 116–118; Владе Србије (1805–2005), 303–305. 

13 Надежда Јовановић, Политички сукоби у Југославији 1925–1928, Београд 
1974, 59–79. 
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би их могло подстаћи да исту марљивије и савјесније обрађују. У конач-
ници, и држава би имала користи јер би ријешила један од најсложени-
јих проблема са којим се суочавала од оснивања.14  

Међутим, и девета влада Николе Пашића је била кратког вијека 
и једини значајан резултат јесте постизање споразума са Хрватском 
сељачком странком (ХСС). Договорено је формирање заједничке владе, 
чиме је СДС била „жртвована“. Споразум је означио крај националног 
блока и Блока народног споразума, а Пашић је поднио оставку како би 
се отворио простор за владу НРС-а и ХСС-а.15 Тиме је завршен и четврти 
боравак Симоновића на положају министра аграрне реформе у вријеме 
којег је донијет једини иоле значајнији документ за његовог министро-
вања у том ресору – Наредба о утврђивању објеката и субјеката аграрне 
реформе, која је донијета 30. маја 1925. године, и која представља један 
од темељних докумената када је аграрна реформа у међуратној југосло-
венској држави у питању. Наредбом је утврђено да се објектом аграрне 
реформе сматра сваки посјед који се по Закону од 20. маја 1922. године 
о забрани отуђивања и оптерећивања земљишта великих посједа смат-
рао великим посједом с обзиром на најављено спровођење аграрне 
реформе. Субјектом аграрне реформе сматрани су сиромашни земљо-
радници, сеоски земљорадници, добровољци, четници, колонисти и 
сиромашни оптанти и избјеглице.16  

Десети кабинет Николе Пашића оформљен је 18. јула 1925. 
године.17 Пошто је ресор аграрне реформе био један од четири која су 
припала ХСС-у, Симоновић је у новој влади постао министар социјалне 
политике. Сама чињеница да је промијенио ресор, што је била честа 
појава у југословенској краљевини, показала је да је постао незаобила-
зан у радикалским владама. Влада је најавила амбициозне пројекте, али 
је услијед Пашићевог вишемјесечног одсуства из земље, трзавица са 
Радићем чак и онда када је ушао у владу и расцјепа међу самим радика-
лима, учинила сразмјерно мало у односу на најављено. Незадовољан 
иступима министра Павла Радића (нарочито нападима на министре 
Милана Стојадиновића и Божидара Максимовића) Симоновић је 4. 
фебруара 1926. године поднио оставку, мотивишући ту одлуку тиме да 
не може да, као члан владе, сноси терет због иступа једног од чланова. 

                                                 
14 T. Milenković, Stav Radikalne stranke prema agrarnoj reformi, 88; Г. Дракић, О 

ставу Радикалне странке у Краљевини СХС према аграрној реформи, 294. 
15 Владе Србије (1805–2005), 306–308. 
16 АЈ, фонд Установе аграрне реформе Краљевине Југославије (96), фас. 2, јед. 

описа 16, Наредба о утврђењу објеката и субјеката аграрне реформе; Богдан Лекић, 
Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1918–1941, Београд 2002, 227–232. 

17 Данас министри полажу заклетву, Време, 18. јул 1925, 1. 
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Радикали су подржали овај његов потез, а ХСС је у томе видио само 
један од Пашићевих „трикова“. Након што је Радић повукао своје изјаве 
и Симоновић се вратио у владу.18  

Сложеност политичке сцене југословенске државе међуратног 
периода видимо и у сукобљавањима унутар политичких партија. Њих је 
нарочито било баш у оквирима НРС-а. У унутарстраначким сукобљава-
њима Симоновић је вјерно остајао уз Пашића, како у вријеме сукоба са 
Стојаном Протићем, тако и са Љубомиром Јовановићем, и коначано у 
вријеме када се од Пашића удаљавала група око Божидара Максимови-
ћа и Милана Сршкића. За њега се говорило да је један од најоданијих 
Пашићевих људи у врху странке.19 У свим овим сукобљавањима Паши-
ћева влада је изгубила подршку, па је почетком априла 1926. године он 
морао поднијети оставку, чиме је, испоставило се, заувијек напустио 
положај предсједника владе, пошто је крајем године преминуо.20  

Нову владу је 8. априла 1926. године формирао радикалски 
првак и министар у више Пашићевих кабинета Нишлија Никола Узуно-
вић. Симоновић је у његовој влади задржао ресор социјалне политике, с 
обзиром да није било значајнијих персоналних промјена у односу на 
претходну, Пашићеву владу. Међутим, пошто оптужбе на рачун радика-
ла нису престале, влада је потрајала само неколико дана, оставши једна 
од најкраћих југословенских краљевских влада. Неке од најжешћих 
оптужби за корупцију на рачун радикала од стране круга око Радића 
односиле су се управо на министра социјалне политике Симоновића.21 
Узуновић је поднио оставку 15. априла у настојању да састави владу без 
Радића.22 

Никола Узуновић је формирао другу владу са ХСС-ом, али без 
Стјепана Радића. Симоновић је и у њој задржао ресор социјалне поли-
тике. Влада формирана 15. априла могла је пасти мјесец дана касније, 
али краљ није прихватио Узуновићеву оставку. Ни друга оставка од 13. 
октобра није уважена, па је влада некако потрајала нешто више од осам 
мјесеци. Сломила се на питању подношења извјештаја о корупцији 
Пашића и групе његових министара, као и на спољнополитичком пита-
њу због закључења Уговора о пријатељству и безбједности између Итали-
је и Албаније који је доживљаван као озбиљна пријетња југословенској 

                                                 
18 Н. Јовановић, Политички сукоби у Југославији 1925–1928., 101–102. 
19 Бранислав Глигоријевић, Сукоби у вођству Радикалне странке 1920–1928, 

Историјски гласник, 1/1972, 29–75; Н. Јовановић, Политички сукоби у Југославији 1925–
1928., 144–145; Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919–
1929), Beograd 1979, 389–390. 

20 Владе Србије (1805–2005), 308–309. 
21 Изјава Г. Симоновића, Политика, 15. април 1926, 2. 
22 Владе Србије (1805–2005), 310–312. 
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држави.23 За вријеме рада те владе најважнији резултат Министарства 
на чијем челу је био Симоновић било је доношење Закона о измјенама и 
допунама Закона о становима од 15. маја 1925. године.24    

Иако је поново добио мандат за састав владе, Узуновић га је 
одбио. Он је затим повјерен Љубомиру Давидовићу, али пошто није 
било могуће да владу састави личност иза које је стајало само 33 скупш-
тинских посланика, мандат је опет повјерен Узуновићу који је своју тре-
ћу владу саставио 24. децембра 1926. године. И у његовој трећој влади 
било је мјеста за Симоновића, али овог пута му је повјерен положај 
министра шума и рудника, чиме је, формално, напустио мјесто минис-
тра социјалне политике на којем је био у три владе (једној Пашићевој и 
двије Узуновићеве) у континутитету скоро годину и по дана – од 18. јула 
1925. до 24. децембра 1926. године. Неформално, он је наставио водити 
и тај ресор као заступник. Трећа Узуновићева влада, такође проистекла 
из споразума радикала и ХСС-а, била је нестабилна услијед њихових 
сталних обрачуна. Сукоби су достигли врхунац у вријеме општинских и 
обласних избора јануара 1927. године када су радикали, посредством 
Министратства унутрашњих дела на чијем челу је био Божидар Макси-
мовић, ометали кампању ХСС-а. О нестабилности владе говори и то да 
су министри Симоновић и Милетић поднијели оставке почетком јануа-
ра, али су их убрзо повукли. Влада је остала у мањини, па је Узуновић 
крајем јануара 1927. године поднио оставку.25  

Могућности за сарадњу између радикала и ХСС-а, очигледно, 
више није било, па је Узуновић добио подршку за састав нове владе од 
СЛС-а. У влади састављеној 1. фебруара 1927. године Симоновић је по 
пети пут постао министар аграрне реформе. У исто вријеме био је и зас-
тупник министра трговине и индустрије. Влада је кратко трајала. Успје-
ла је изгласати буџет, али није успјела издржати притиске због репреси-
вности полицијског апарата, па је предсједнику владе из двора сугери-
сано да поднесе оставку. Влада је потрајала тек до 17. априла, а мандат 
за састав нове добио је дотадашњи радикалски дисидент Велимир Веља 
Вукићевић.26     

Вукићевићева влада је добила мандат и за одржавање парламен-
тарних избора, четвртих по реду у југословенској држави. На изборима 
од 11. септембра 1927. године, Симоновић је поново изабран за народног 

                                                 
23 Исто, 312–314. 
24 АЈ, фонд Народна скупштина Краљевине Југославије (72), фас. 9, јед. описа 

33, Закон о изменама и допунама у Закону о становима од 15. маја 1925. год.  
25 Н. Јовановић, Политички сукоби у Југославији 1925–1928, 177; Владе Србије 

(1805–2005), 314–315; B. Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji, 393. 
26 Владе Србије (1805–2005), 316–317. 
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посланика (по четврти пут) и поново као носилац листе у Крушевачкој 
области.27 Радикали су освојили 112 мандата (од 315), добивши 31,9% 
гласова (око 742.000), али због подјела унутар странке нису више могли 
бити најјача парламентарна групација. Присталице старог радикалског 
курса (међу којима је био и Симоновић) добиле су трећину мандата од 
тог броја. Скупштина се у новом сазиву састала 5. октобра 1927, а потра-
јала је до 6. јануара 1929. године када је, краљевом одлуком, Устав прес-
тао да важи, а Скупштина распуштена.28 

Иако је прва влада Велимира Вукићевића учинила много, наро-
чито на спољнополитичком плану, није успјела саставити ни годину 
дана. Међутим, као миљеник двора, Вукићевић је добио мандат да поново 
састави владу, па је 23. фебруара 1928. године оформио владу у којој су, 
уз радикале, били и представници Демократске странке, ЈМО-а и СЛС-а. 
Симоновићу је повјерен положај министра вјера, што је био већ четврти 
различити ресор којим је руководио и десета влада у којој је био. Жесто-
ки сукоби између владиних странака и опозиционе групације Сељачко-
демократске коалиције Прибићевића и Радића кулминирали су обрачу-
ном ватреним оружјем у Народној скупштини 20. јуна. Неспособна да се 
суочи са разорним посљедицама атентата, влада Велимира Вукићевића 
је поднијела оставку 4. јула 1928. године, чиме је и Симоновићево руко-
вођење ресором вјера окончано након мање од пет мјесеци.29 

Након завођења шестојануарског режима, престао је и Симоно-
вићев посланички мандат. Управо је период од јануара 1929. до децем-
бра 1931. године најдужи период током постојања југословенске краље-
вине када њега није било у представничким тијелима нити на важнијој 
функцији. Иако с почетка суздржан, подржао је шестојануарски режим 
и владу генерала Петра Живковића. Након доношења новог Устава 
(1931) поново су расписани избори и омогућен рад политичким парти-
јама, али не старим, већ новим у складу са идеологијом интегралног 
југословенства. Симоновић, као најважнија политичка личност у Кру-
шевцу тих година, одан политици краља, постао је главни пропагатор 
листе генерала Петра Живковића за нове изборе. У сврху личне и про-
моције листе генерала Живковића одржао је конференцију у хотелу 
Европа у Крушевцу 4. октобра 1931. године на којој је акламацијом иза-
бран за среског кандидата на предстојећим изборима. У говору који је 

                                                 
27 АЈ, збирка Милана Стојадиновића (37), фас. 3, јед. описа 12, Списак народних 

посланика изабраних 11. септембра 1927. год.; М. Сијић, Расински округ и његови народни 
представници, 67–68. 

28 Ч. Митриновић, М. Н. Брашић, Југословенске народне скупштине и сабори, 
385–389. 

29 Владе Србије (1805–2005), 320–321. 
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том приликом одржао оправдао је краљеву одлуку из јануара 1929. 
године која је „народу и земљи показала нов пут ка напретку, прогресу 
процвату и вечном јединству југословенског братског народа“. Листа 
Милана Симоновића, на којој је његов замјеник био Милутин Пешић, 
бивши народни посланик и предсједник општине у Витановцу, предата 
је на потврду Среском суду у Крушевцу 17. октобра.30  

На првим изборима након повратка парламентаризма и уставно-
сти 8. новембра 1931. године Симоновић је изабран за народног посла-
ника у Расинском срезу.31 На изборима, који никако нису могли добити 
придјев „слободни“, нашао се на јединој, владиној Земаљској листи коју 
је предводио генерал Петар Живковић. Њој је припало 2,325 милиона 
гласова и свих 306 скупштинских мандата. Скупштина се састала 7. 
децембра 1931. године, а Симоновић је био члан Верификационог одбо-
ра на почетку рада тог скупштинског сазива.32 Међутим, дао је оставку 
на посланичко мјесто пошто је изабран за сенатора 3. јануара 1932. 
године на изборима у Моравској бановини. На првим изборима за Сенат 
листа на којој су се, уз Симоновића, налазили и Димитрије Илиџано-
вић, адвокат из Ниша, Владимир Митровић, ректор Универзитета у 
пензији, Милоје Јовановић, министар у пензији, и Крста Радовановић, 
судија Касационог суда у пензији, освојила је 97% гласова у Моравској 
бановини.33  

У Сенату је исказао запажену активност и заинтересованост за 
питања која су се налазила на дневном реду. Како је то Законом о избо-
ру сенатора било прописано, половини бираних сенатора престајао је 
мандат након три године од дана избора, док су преостали остајали свих 
шест (предвиђених) година. Та половина одређивана је коцком. Први 
пут је то правило у југословенском Сенату примјењено 29. октобра 1934. 
године. Од 46 бираних сенатора, половина су остајала, а половини је 
престајао мандат. Свима онима који су тога дана извукли цједуљицу са 
натписом „престајем“ мандат у Сенату је престајао 2. јануара 1935. 
године. Између осталих, такву цједуљицу је извукао и Милан Симоно-

                                                 
30 Конференција г. Милана Симоновића, Крушевачки гласник, 4. октобар 1931, 2; 

Зборови у Крушевцу и Брусу, Крушевачки гласник, 11. октобар 1931, 3; Под небом Круше-
вца. Књижевно-историјски зборник крушевачког краја (прир. Адам Стошић), Крушевац 
1997, 334. 

31 М. Сијић, Значајни људи Крушевца, 368–369; М. Сијић, Расински округ и њего-
ви народни представници, 71. 

32 Ч. Митриновић, М. Н. Брашић, Југословенске народне скупштине и сабори, 
400–408. 

33 Јуче су у целој земљи извршени избори за Сенат, Политика, 4. јануар 1932, 1–2; 
Извештаји Бирачких одбора о резултату избора сенатора, вршеног 3 јануара 1932 год., 
Службене новине Краљевине Југославије, 6. јануар 1932, 1–2. 
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вић.34 Међутим, на допунским изборима за Сенат, одржаним 3. фебруа-
ра 1935. године, поново је изабран међу четири сенатора у Моравској 
бановини.35 У Сенату је тада дјеловао у оквиру Радног клуба сенатора 
који је подржавао политику владе Милана Стојадиновића, а у јесен 
1936. године биран је и за потпредсједника Сената.36 

   
 

 
Милан Симоновић 

 
Тридесетих година XX вијека Симоновић је, најприје, дјеловао у 

оквирима Југословенске радикалне сељачке демократије (ЈРСД) фор-
миране маја 1932. од стране генерала Живковића, оставши у њеним 
оквирима и након јуна 1933. године када је промјенила име у Југосло-
венска национална странка (ЈНС). По образовању Југословенске ради-
калне заједнице (ЈРЗ) током 1935. године ступио је у њене редове. У 
страначким оквирима налазио се на челу Среског одбора ЈРЗ за Расин-
ски срез.37 Након што је 10. фебруара 1936. године одржана Оснивачка 
конференција Бановинског одбора ЈРЗ-а у Моравској бановини, чиме је 
она постала друга бановина у којој је странка доживјела потпуно орга-

                                                 
34 Јуче је коцком одређено којим сенаторима престаје мандат 2 јануара 1935 

године, Политика, 30. октобар 1934, 5. 
35 Јуче су извршени допунски избори за Сенат, Политика, 4. фебруар 1935, 2. 
36 АЈ, 37–3–18, Списак г. г. сенатора по клубовима – Радни клуб; АЈ, 37–3–18, 

Списак г. г. сенатора именованих и бираних по бановинама; АЈ, 37–3–18, Списак г. г. сена-
тора чланова „Клуба сенатора Југословенске радикалне заједнице“ – „Радни клуб“; АЈ, 37–
3–19, Списак г. г. сенатора чланова „Клуба сенатора Југословенске радикалне заједнице“; 
Драган Тешић, Југословенска радикална заједница у Србији 1935–1939, Београд 1997, 98. 

37 АЈ, 37–14–89, Бановина моравска. 
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низовање, Симоновић је одређен за једног од четири делегата бановин-
ског одбора за Главни одбор ЈРЗ-а (остали су били Добривоје Стошовић, 
тадашњи министар просвјете, Петар Богавац и Влајко Казимировић, 
народни посланици). Његов избор у шири Главни одбор ЈРЗ-а (од 75 
чланова) потврђен је на Првој земаљској скупштини одржаној у Београ-
ду 1. и 2. јуна 1936. године.38 Симоновић је и у овој странци убрзо пос-
тао човјек од повјерења. Када год је то било потребно, као у случају 
„конкордатске кризе“, био је ангажован „на терену“ одржавајући зборо-
ве и конференције. Заједно са народним послаником Богољубом Кнеже-
вићем говорио је на Среској конференцији ЈРЗ-а одржаној у Крушевцу у 
хотелу Париз 16. августа 1937. године. Бранећи одлуку владе о склапању 
конкордата, присутне је покушао убједити у то објашњавајући им „срж 
проблема“: „Ја ћу најсавесније и најпоштеније да вам ово питање изло-
жим и у мене имајте потпуно поверење, јер сам цео век са вама провео, 
јер сам и ја из ваше Расине.“39 

Само мјесец дана касније – 20. септембра као сенатор је био у 
пратњи предсједника Министарског савета др Милана Стојадиновића 
када је отворио радове на изградњи нове зграде гимназије у Крушевцу. 
Присутни су тада били и министар просвете Добривоје Стошовић, 
министар без портфеља др Миха Крек и министар шума и рудника Ђура 
Јанковић, као и бан Моравске бановине Марко Новаковић са помоћни-
ком Бранком Паштровићем. Изасланик краља био је пјешадијски пуко-
вник Светозар Хаџић, командант Крушевачког војног округа. Темеље је 
освештао епископ нишки Јован, камен-темељац поставио др Стојадино-
вић, а повељу која је узидана у темеље прочитао је бан Новаковић. 
Симоновић је пажљиво пратио радове на изградњи нове гимназијске 
зграде па је као сенатор улагао напоре код предсједника владе Стојади-
новића да се за те потребе уложе довољна финансијска средства.40 

Почетком марта 1936. године у скупштини се поново догодио 
атентат. Покушај да се убије предсједник владе др Милан Стојадиновић 
завршен је неуспјешно, али је искоришећен као повод за реконструкцију 
владе. Стојадиновић је желио да се ријеши генерала Петра Живковића, 
министра војске и морнарице и једне од најснажнијих личности шесто-
јануарског режима. Стојадиновић је 7. марта оформио нову владу, која 
је остала упамћена као најдуготрајнија од свих влада југословенске 
државе у међуратној епохи.Током скоро пуне три године колико је пот-

                                                 
38 Рад Прве земаљске скупштине Југословенске Радикалне Заједнице Одржане 1 и 

2 јуна 1936 г. у Београду, Београд 1936, 61–63. 
39 Среска конференција Југословенске Радикалне Заједнице у Крушевцу, Самоуп-

рава, 17. август 1937, 3; Д. Тешић, ЈРЗ у Србији, 114, 163, 181, 379–380. 
40 АЈ, 37–53–338, Милан Симоновић. 
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рајала, влада је имала више персоналних промјена, а након једне од њих 
(4. октобра 1937. године) у владу је, на положају министра правде, ушао 
и сенатор Милан Симоновић. Тај ресор су у другој Стојадиновићевој 
влади водили најприје Драгиша Цветковић као заступник (до 8. августа 
1936), а затим Никола Суботић.41 У исто вријеме када и Симоновић у 
владу су ушли и Војко Чвркић, Богољуб Кујунџић, др Вјекослав Миле-
тић, др Нико Новаковић, Добривоје Стошовић и Димитрије Магараше-
вић. Свечану заклетву су положили 5. октобра, а извршили су је дворски 
прота Мића Поповић (за православне вјернике) и католички свештеник 
др Матија Пјатлић (за римокатолике).42 

О могућности да Симоновић уђе у реконструисану владу прича-
ло се још током 1936. године. Реагујући на те гласине Милен Војиновић, 
бивши народни посланик, писао је 20. јуна те године Милану Стојадино-
вићу апелујући да никако Симоновића не узима у владу. У образложењу 
он даље наводи: „Код нас се у велико говори да ће у будућој рекострук-
цији владе заузети извесан ресор г. Милан Симоновић Ћаба. Ако би ти 
гласови били истинити, онда би наименовање Ћабино утицало врло рђа-
во на све пријатеље наше странке нарочито у старом крушевачком окру-
гу. По нашем скромном мишљењу, то би значило уздизати неморал над 
моралом. Још је код нас у свежем сећању све политичке претурбације 
од 6 јануара па на овамо. Он је рушио Стојана Протића за рачун поч. 
Пашића па Пашића за рачун Узуновића, Максимовића и Сршкића па 
ове за рачун Веље Вукићевића. За тим помагао Перу Живковића и његов 
шпијун био. Помагао Узуновића па зар може бити и Ваш сарадник и 
Ваш помагач?! Његов улазак у владу био би и један минус за политику 
према Хрватима, јер је код њих омрзнут због рушења поч. Протића кога 
су Хрвати сматрали за најподеснију личност у погледу њихове политике. 
Он не само да је потписао ону фамозну интерпелацију у Сенату него је 
био и њен редактор, а та интерпелација имала је циљ да умањи Ваш 
углед код народа. Може ли човек са таквим моралом бити Ваш поуздан 
помагач и сарадник?! Надамо се да нећете чинити оно што ће шкодити 
Вашем угледу и нашој странци. У Крушевцу постоји доста јака поцепа-
ност због његовог приласка нашој странци и постављањем његовим за 
министра само би се поцепаност појачала а то би само штетило стран-
ци.“43 Овакво упозорење остало је без одјека, али га се Стојадиновић 
добро сјетио неколико година касније. 

                                                 
41 Јуче је извршена реконструкција Владе г. др. Милана Стојадиновића, Нови 

чланови владе, Самоуправа, 5. октобар 1937, 1; Владе Србије (1805–2005), 349–351. 
42 АЈ, фонд Централни пресбиро Председништва Министарског савета Краље-

вине Југославије (38), фас. 93, јед. описа 222. 
43 АЈ, 37–53–338, Милан Симоновић. 
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 Симоновић је као представник владе често долазио у Круше-
вац. Као министар правде први пут је боравио у Крушевцу 20. и 21. 
новембра 1937. године. Дочек му је приређен у Сталаћу и Крушевцу. У 
Сталаћу су га дочекали предсједник општине Милојко Јокић, народни 
посланик за град Крушевац и Расински срез Богољуб Кнежевић, град-
ски вијећници Васа Поповић и Милутин Маринковић и срески начел-
ник Драги Тривунац. Након краћег задржавања у Сталаћу, Симоновић 
је у пратњи народних посланика из срезова Крушевачког округа др 
Милоша Рашковића из Трстеника, Михајла Крстића из Ражња и Цвет-
ка Јеличића из Бруса, наставио пут ка Крушевцу. Према процјенама 
штампе, њега је на жељезничкој станици у Крушевцу дочекало око 
4.000 људи. Поздравили су га предсједник градског поглаварства Бра-
нислав Јаношевић, предсједници варошких општина Милош Малића-
нин из Трстеника и Властимир Величковић из Александровца, бански 
вијећници Милорад Милорадовић из Ђуниса, Миљко Величковић из 
Стопање и Чеда Јовановић из Александровца, предсједник Окружног 
суда Душан Цветковић, предсједници сеоских општина Расинског сре-
за и др. Штампа је писала: „Кад је воз ушао у железничку станицу из 
хиљаду грла проламали су се поклици: живео, живео Министар Симо-
новић, живео наш Ћаба.“ Након тога је маса људи пратила госте до 
зграде градског поглаварства, а касније је одржана конференција ЈРЗ-а 
у хотелу Париз. Врло ријечито је у штампи описан Симоновићев пов-
ратак у Београд: „Кад је кроз мрачну ноћ локомотива захуктала према 
Сталаћу, присутни су се са пуно задовољства разилазили и у групама 
настављали да се веселе, прелиставајући врло живо дирљиве и неиз-
брисиве моменте за време дводневног боравка у нашој средини, најза-
служнијег човека нашег града и нашег округа, Министра правде г. 
Милана Симоновића.“44 

Друга половина тридесетих година донијела је велики градитељ-
ски замах на простору Југославије, па се то осјетило и у крушевачком 
крају. Чињеница да је Крушевац у врху власти имао „свог“ човјека доп-
ринијела је да се и у крушевачком крају спроведу важнији градитељски 
подухвати. Милан Симоновић је био представник владе на освећењу 
темеља за нову зграду поште у Крушевцу 17. јула 1938. године, а у њего-
ву част приређен је свечани ручак у хотелу Бошњанац. Исте године 
довршена је нова зграда гимназије. Свечано је отворена 18. септембра 
1938. године, а тим поводом је у Крушевац допутовао министар правде 

                                                 
44 Величанствен и незабораван дочек, боравак и испраћај Министра правде г. 

Милана Симоновића политичког вође и сенатора Крушевачког округа који је провео у 
нашој средини прошлу суботу и недељу, Велики збор ЈРЗ у хотелу Париз, Крушевачки гла-
сник, 27. новембар 1937, 1–2. 
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Милан Симоновић, у пратњи шефа кабинета Велибора Белотрепића, 
судије Окружног суда у Београду, и трговца Будимира Павловића. При-
сутни су били и министар просвете Димитрије Магарашевић и министар 
грађевина Добривоје Стошовић, као нарочити изасланици краљевске 
владе. Поворка од око 10.000 људи, предвођена војном музиком, соко-
лима, четницима, пјевачким друштвима, носиоцима Карађорђеве звез-
де, кретала се од Споменика косовским јунацима ка новој згради гимна-
зије. Само мјесец дана касније – 23. октобра 1938. године Милан Симо-
новић је присуствовао и освећењу Дома трговачке омладине у Крушев-
цу. Удружење трговачке омладине подигло је, заједно са градским 
поглаварством, велелепну зграду са два крила. Такође, Симоновић је 
присуствовао и освећењу темеља нове зграде Јавне берзе рада 10. 
новембра 1938. године. Уз њега, присутни су били и бан Моравске бано-
вине Јанићије Красојевић и предсједник Средишне управе Јавне берзе 
рада др Мирко Крмпотић.45 

С обзиром на изградњу ових значајних објеката и Симонови-
ћев утицај у влади не треба да чуди да је 12. септембра 1938. године 
на свечаној сједници Градског вијећа Крушевца за почасног грађа-
нина проглашен тадашњи предсједник Министарског савета и мини-
стар иностраних послова др Милан Стојадиновић. Плакету почасног 
грађанина у његовом кабинету у Министарству иностраних послова 
20. септембра уручила му је делегација из Крушевца коју је предво-
дио Милан Симоновић, а у којој су били и Бранислав Јаношевић, 
председник градског поглаварства, и Богољуб Кнежевић, народни 
посланик.46  

С обзиром на Симоновићеву честу присутност и на значајне 
радове спроведене у вријеме када је био нарочито утицајан у власти, 
много тога изграђеног и обновљеног у крушевачком крају у том периоду 
је приписано управо његовом залагању – додатни кредит за парно гри-
јање и електричне инсталације у новој згради гимназије, кредит од 
900.000 динара за изградњу нове поштанске зграде, значајни радови на 
водоводној и канализационој инфраструктури у граду итд. Осим тога, 
тада су значајна новчана средства уступљена сеоским општинама у 
крушевачком крају, углавном за изградњу мостова и путева. Новац за те 
потребе добиле су општине и насеља: Бела Вода, Јасика, Коњух, Падеж, 
Купци, Глободер, Рибаре, Велики Шиљеговац, Доњи Степош, Горњи 
Степош, Треботин, Сушица, Витановац, Мала Река, Макрешане, Двора-
не, Текије, Каоник, Трмчаре, Крвавица и Пепељевац. У ери када су разне 
„вође“ ницале по Европи, Крушевачки гласник, уздижући Симоновића, 

                                                 
45 М. Сијић, Значајни људи Крушевца, 255–257, 290, 293, 328. 
46 М. Сијић, Значајни људи Крушевца, 237–238. 
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назива га „вођом народа нашег града, Среза расинског и старог Круше-
вачког округа“.47 

На, испоставило се, посљедњим парламентарним изборима у 
Краљевини Југославији одржаним 11. децембра 1938. године изборна 
листа Милана Стојадиновића на којој је био и Симоновић добила је 
54,1% гласова (1,6 милиона), освојивши 306 мандата (од 373). Симоно-
вић је по шести пут изабран за народног посланика, али у Жеглиговском 
срезу у Вардарској бановини.48 Иако је изборни резултат донио побједу, 
није омогућио лагодност Стојадиновићевој влади. Уз неоспорно добре 
резултате у погледу трговине и финансија, неспремност да се компро-
мисом ријеши хрватско питање, као и претјерано приближавање Њема-
чкој и Италији довели су до пада Стојадиновићеве владе 5. фебруара 
1939. године, изазваног оставком више министара. Његов пад је онемо-
гућио да се за предсједника Народне скупштине поново изабере Стеван 
Ћирић, чиме се отворила могућност за Симоновића, кога је већ недје-
љама за тај положај предлагао Антон Корошец.   

Симоновић се на вријеме престројио и подржао владу Драгише 
Цветковића. Овакав политички преокрет омогућио је да превагне 
Корошчев приједлог за предсједника Народне скупштине. Стојадиновић 
је ово доживио као својеврсну издају, па је у својим мемоарима за 
Симоновића записао да је „човек лабилног карактера и без довољног 
ауторитета за тако висок положај“. Он је врло детаљно разложио Симо-
новићев портрет и са огорчењем и ниподаштавањем записао: „Да није 
било моје оставке, односно петорице министара који су је изазвали, за 
претседника Скупштине био би изабран Стеван Ћирић. Мојим падом и 
после краћег времена изабран је Милан Симоновић, звани Ћаба. Он је 
својевремено издао и срушио свог заштитника и добротвора Стојана 
Протића, у крушевачком округу, 1923 године. Важио је за другоразред-
ног, паланачког политичара, способног и спремног на све само ако му 
се пружи одговарајућа компензација. Био је велики опортуниста и 
помагао све режиме између два рата. По занимању адвокат, сматрао је 
да је најцелисходније бити добро са сваком владом. Код мене навалио 
свет па долази као на 'Ћабу' – говорио је он и тако добио тај надимак, 
нимало ласкав за једног иоле озбиљнијег политичара.49 Био је пришао 

                                                 
47 Шта су урадили за унапређење и подизање нашег града и Среза политички 

претставници г. г. Милан Симоновић сенатор и Министар правде и Богољуб Кнежевић 
народни посланик, Дела г. г. Симоновића и Кнежевића, Програм дочека народног вође и 
Министра правде г. Милана Симоновића, Крушевачки гласник, 20. новембар 1937, 1–3. 

48 АЈ, 72–71–276, Спискови посланика Клуба Југословенске радикалне заједнице. 
49 Каба или ћаба представља главно светилиште ислама. Налази се у оквиру 

велике џамије у Меки. Муслимански вјерници у великом броју сваке године одлазе у 
Меку ради ходочашћа. 
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шестојануарском режиму, од самог почетка, што му није сметало да се 
прешалтује чим је овај почео да тоне. У последње време важио је за при-
јатеља попа Корошеца и као такав предложен за претседника Скупшти-
не. Ја сам се успротивио знајући за Ћабину превртљивост и недовољан 
ауторитет.“50  

Скупштински сазив, испоставило се, посљедњи у Краљевини 
Југославији, изабран на изборима децембра 1938, састао се на Првом 
претходном састанку 16. јануара 1939. године, а за предсједавајућег је 
изабран најстарији по годинама посланик казанџија и бивши народни 
посланик из Београда Михаило Стојадиновић. Још се скупштина није ни 
конституисала у пуном обиму, а затекла ју је, већ поменута, оставка 
владе Милана Стојадиновића. Након што је одржала четири претходна 
састанка (16. и 17. јануара и 3. и 4. фебруара) морала је одложити свој рад 
на неодређено вријеме. Након што је оформљена влада Драгише Цвет-
ковића, Скупштина је наставила рад, а предстојао јој је избор предсјед-
ништва. Подршка новој влади доскорашњег министра правде Симоно-
вића избацила га је у први план када је избор предсједника у питању.51 

Симоновић је изабран за предсједника Народне скупштине 16. 
фебруара 1939. године, а два дана касније је поднио оставку на сенатор-
ско мјесто. Од 292 посланика колико их је тада гласало, Симоновић је 
добио 257 гласова, а преосталих 35 листића је било празно. Избором 
предсједништва Народна скупштина, изабрана на изборима крајем 
претходне године, у цјелости је конституисана. Том приликом су за пот-
предсједнике изабрани Алојзије Михелчич из Цеља, др Драган Дамић, 
љекар и бивши народни посланик из Славонског Брода, и Нурија Позде-
рац, трговац из Цазина, а за секретаре Милан Љ. Баџак, бивши народни 
посланик из Младеновца, Новица М. Поповић, срески начелник у пензи-
ји из Плава, Стојадин Димитријевић, кожар из Тетова, Нико Ћипико, 
посједник из Каштела, и Вељко Т. Вишњевац, предсједник општине из 
Гацка. Након избора, Симоновић је одржао говор у којем се осврнуо на 
политичке прилике у Југославији и, између осталог, рекао: „Озбиљност 
времена у којем живимо, догађаји чији смо живи сведоци намећу свима 
нама народним посланицима, без обзира да ли смо изабрани с једне или 
друге листе, врло велике дужности и одговорности. На свима нама лежи 
историјска одговорност за судбину ове наше лепе уједињене Отаџбине и 
целокупног нашег народа од Триглава до Ђевђелије и од банатских рав-

                                                 
50 Milan M. Stojadinović, Ni rat ni pakt. Jugoslavija između dva rata, Rijeka 1970, 

521, 556. 
51 Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije. Vanredan saziv za 

1939 godinu, I, od I prethodnog do XV redovnog sastanka od 16 januara do 17 marta 1939 godi-
ne, Beograd 1939, 1–65. 



 

 

  

 
 

                                                                Милан Гулић                     Жупски зборник 9/2014 70

ница до плавог Јадрана. У све нас, и једне и друге, упрте су очи свега 
нашег народа из свих наших крајева, који нам је указао своје поверење, 
и он с правом очекује од нас да и ми допринесемо свој део за осигурање 
његове данашњице и за обезбеђење његове што боље будућности.“52  

Његов избор за предсједника Народне скупштине бираним рије-
чима пропратила је Самоуправа, главни орган ЈРЗ-а: „Г. Симоновић је 
један од оних истакнутих људи у Југословенској Радикалној Заједници, 
који, и поред неоцењивих заслуга за њено стварање, има и врло разгра-
нате везе у целој нашој земљи, нарочито у предратној Србији и у своме 
родном крају у коме је поникао и где је својим тридесетогодишњим 
политичким радом успео да постане један од најпознатијих и најпопу-
ларнијих народних трибуна. Народски и народни човек, политичар од 
расе, г. М. Симоновић је увек био цењен као стари радикал и радикалски 
борац, тако да је, прилазећи Југословенској Радикалној Заједници, донео 
у нашу Странку велики лични политички капитал и послужио као мост 
да у њу пређу и хиљаде и хиљаде његових бирача. Његови пријатељи 
који у њега имају безгранично поверење, нису дакле узалуд говорили да 
ће ићи и остати тамо где оде и где буде њихов омиљени Милан Симоно-
вић.“53   

Истог дана поподне одржана је прва сједница под новим предсје-
дништвом („часништвом“) на којој је нови предсједник владе Цветковић 
прочитао владину декларацију. Сједница је изазвала велико интересо-
вање, како међу новинарима, тако и међу дипломатским кором, па су 
међу присутнима били посланици Француске, Велике Британије, Итали-
је, Пољске, Бугарске, Турске, Грчке, Албаније, Белгије и Мађарске.54  

Под Симоновићевим предсједништвом Скупштина је одржала 15 
редовних састанака (16, 17. и 28. фебруара, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
14. и 17. марта 1939. године). Како на сједницама тако и на састанцима 
скупштинских одбора овај период је углавном протекао у претресу Пре-
длога буџета државних расхода и прихода са предлогом Финансијског 
закона за 1939/40, Предлога закона о одобрењу рачуна државних при-
хода и расхода за 1937/38, и Предлога закона о одобрењу рачуна држав-

                                                 
52 АЈ, фонд Министарски савет Краљевине Југославије (138), фас. 4, јед. описа 

8, Бр. 954; АЈ, 38–93–223; Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije. Van-
redan saziv za 1939 godinu, 70–71; Г. Милан Симоновић изабран је за претседника Народне 
скупштине, Самоуправа, 16. фебруар 1939, 2; Избор часништва Народне скупштине на 
јучерашњој преподневној седници, Политика, 17. фебруар 1939, 2; За претседника Скуп-
штине изабран је г. Милан Симоновић, Време, 17. фебруар 1939, 5.  

53 Избор г. Симоновића за претседника Народне скупштине, Самоуправа, 17. 
фебруара 1939, 1. 

54 Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije. Vanredan saziv za 
1939 godinu, 75–76. 
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них прихода и расхода за 1938/39. годину. Након што је постигнут спо-
разум између Драгише Цветковића и Влатка Мачека и оформљена нова 
југословенска влада у складу са споразумом чији је основни циљ би да 
се ријеши „хрватско питање“, одлуком краљевских намјесника, а на при-
једлог министра унутрашњих послова Станоја Михалџића,  26. августа 
1939. донијета је одлука о распуштању скупштинског сазива изабраног 
11. децембра 1938. године.55   

У мјесецима који су слиједили Симоновић је имао здравствених 
потешкоћа. Умро је услијед компликација насталих због упале плућа у 
санаторијуму „Врачар“ у Београду 13. септембра 1940. године.56 Његова 
сахрана обављена је о државном трошку, а на челу Државног одбора за 
сахрану налазио се Милоје Рајаковић, бивши министар и сенатор, а у 
чланству Одбора су били и др Милан Хорватски, помоћник министра 
финансија, Велибор Гинић, начелник Административног одељења Пред-
седништва Министарског савета, Павле Ђорђевић, начелник Одељења 
државне заштите Министарства унутрашњих послова, и Сава Микић, 
виши савјетник при Народној скупштини. Његово тијело је било изло-
жено у холу Народне скупштине, почасну стражу су чували сељаци из 
крушевачког краја, а саучешће су примали супруга Дара и синови Мио-
драг, Милорад и Боривоје. Опело је одржано у Саборној цркви. Опелу су 
присуствовали предсједник владе и заступник министра унутрашњих 
послова Драгиша Цветковић, министар физичког васпитања народа 
Душан Пантић, министар грађевина Данило Вуловић, бивши предсјед-
ник владе Никола Узуновић, бивши министри др Бранко Миљуш, др 
Никола Суботић, др Воја Јањић, др Урош Круљ, др Велизар Јанковић, 
сенатори др Живан Лукић и Фран Смодеј, бивши народни посланици 
Михајло Крстић, Новица Поповић, Гојко Новитовић, Зарије Јоксимо-
вић, Љутица Димитријевић, Јован Радуловић, предсједник Касационог 
суда Русомир Јанковић, делегација ЈРЗ-а из Словеније предвођена сена-
тором Алојзијем Михелчичем и многи други. Пред Саборном црквом од 
њега се у име краљевске владе опростио министар саобраћаја Никола 
Бешлић. Поворка се одатле кретала улицама Краља Петра, Кнеза Миха-
ила и преко Теразија, а затим се зауставила пред Народном скупштином 
гдје су се од Симоновића опростили бивши предсједник Народне скупш-
тине Стеван Ћирић и сенатор Ђуро Вукотић. Поворка је од платоа 
испред скупштинске зграде наставила улицама Краља Александра и 

                                                 
55 АЈ, 138–4–8, Ад. Бр. 4829; Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine 

Jugoslavije. Vanredan saziv za 1939 godinu, 904. 
56 Јуче је умро Милан Симоновић, бивши министар и претседник Народне скуп-

штине, Политика, 14. септембар 1940, 9; Смрт Милана Симоновића бившег претседника 
Народне скупштине, Време, 14. септембар 1940, 5. 
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Гробљанском до Новог гробља, гдје су се од Симоновића опростили у 
име Клуба ЈРЗ-а сенатор и министар у пензији Војко Чвркић, у име пар-
тијских пријатеља из крушевачког краја бивши народни посланик Бого-
љуб Кнежевић, у име Министарства социјалне политике и народног 
здравља начелник у Министарству Душан Јеремић, у име града Круше-
вца предсједник градске општине у Крушевцу Синиша Стефановић, а у 
име сељака крушевачког краја Михаило Алексић.57 

У вријеме када се налазио на високим политичким функцијама 
Симоновић је био члан Управног одбора Државне хипотекарне банке. 
Носилац је више одликовања: Ордена светог Саве I реда, Ордена белог 
орла V реда и Ордена италијанске круне I реда.58 Иако потекао из кру-
шевачког краја, Симоновић је своју богату политичку каријеру провео у 
Београду. Међутим, из југословенске престонице, како смо већ истакли, 
често је долазио у Крушевац, који је представљао његову изборну базу. 
Током живота у Београду Симоновић је био настањен у Зориној улици 
бр. 65 и Вишеградској улици бр. 13. Смрћу Милана Симоновића круше-
вачки крај је остао без једног од својих најпознатијих политичких пред-
ставника који је, без обзира на опречна мишљења, представљао важну 
политичку фигуру југословенске краљевине. Само неколико мјесеци 
након његове смрти Краљевина Југославија је срушена у вихору Април-
ског рата.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
57 Сахрана поч. Милана Симоновића обавиће се данас о државном трошку, Време, 

15. септембар 1940, 6; Сахрана бившег претседника Народне скупштине Милана Симоно-
вића, Време, 16. септембар 1940, 5; Јуче је сахрањен Милан Симоновић, министар у пен-
зији и бивши претседник Народне скупштине, Политика, 16. септембар 1940, 6.  

58 Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd/Zagreb 1928, 135. 
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РЕЗИМЕ 
 

МИЛАН СИМОНОВИЋ ЋАБА 
Политичка биографија 

 
Милан Симоновић Ћаба, крушевачки адвокат родом из Варвари-

на, представља једну од најзначајнијих политичких личности у круше-
вачком крају у међуратном периоду. Обављао је дужност министра пре-
дводећи више ресора у 11 југословенских краљевских влада. Повјерење 
су му указивали Никола Пашић, Никола Узуновић, Велимир Вукићевић 
и Милан Стојадиновић. Осим тога, био је посљедњи предсједник Народ-
не скупштине Краљевине Југославије, у више наврата народни посланик 
и сенатор. Налазио се у врху партијских организација Народне ради-
калне странке током 20-их и Југословенске радикалне заједнице током 
30-их година XX вијека. Иако на високим позицијама у власти у Београ-
ду остао је чврсто везан за крушевачки крај који је представљао и његову 
изборну базу. Управо због свега наведеног у чланку смо, на основу дос-
тупних извора, објављених докумената и стручне литературе, покушали 
дати осврт на његову политичку биографију.  

 
 

SUMMARY 
 

MILAN SIMONOVIĆ ĆABA 
A Political Biography 

 
Milan Simonović Ćaba, native of Varvarin, was a lawyer in Kruše-

vac. He was one of most important political figures in Kruševac region in 
the interwar period. He served as minister of several departments in eleven 
Yugoslav royal Governments. Nikola Pašić, Nikola Uzunović, Velimir Vuki-
ćević and Milan Stojadinović have put their trust in him. Furthermore, he 
was the last president of The National Assembly of Kingdom of Yugoslavia, 
and repeatedly member of Parliament and the senator. He was at the top of 
party organizations of National Radical Party during 20`s and of Yugoslav 
Radical Union during 30`s of the 20th century. Althought he was in a high 
positions in the government in Belgrade, he remained firmly attached to 
the Kruševac region, which represented his electoral base. Because of abo-
ve mentioned, in the article we tried to give an overview of his political 
biography, on the basis of available sources, published documents and lite-
rature. 
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ФУДБАЛ У КРУШЕВЦУ И КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ  
ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

 
 
АПСТРАКТ: Други светски рат је на територији бивше Краљеви-

не Југославије, а посебно на територији Србије, изазвао огромне потресе у 
политичком, привредном, културном и друштвеном животу. Окупација 
српске територије од стране Немаца и њихових савезника имала је за циљ 
беспоштедну екплоатацију и насилно укључивање у нови европски поре-
дак. Упркос свим околностима, посебно отежаним устанком у лето и 
јесен 1941. године, појачаном репресијом и последицама грађанског рата, 
свакодневни живот је у Србији наставио да тече по одређеним обрасцима 
који су успостављени у ранијем периоду, колико год је то било могуће. Јед-
на од важних карактеристика српских градова и вароши у првој половини 
20. века је био и веома развијен спортски живот и Крушевац у том смислу 
није био изузетак. Овај рад има за циљ да опише како је изгледао фудбал-
ски живот у Крушевцу и крушевачкој околини у периоду Другог светског 
рата. Рад је настао на основу архивске грађе, која, нажалост, није обим-
на, затим штампе и релевантне литературе.  

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: фудбал, Други светски рат, окупација, Крушевац 

 
Увод 

 
Крушевац је био један од српских градова који су значајно стра-

дали током Другог светског рата и окупације. На самом почетку сукоба, 
током Априлског рата и агресије сила Осовине на Југославију, Круше-
вац се, услед свог географског положаја и значаја за југословенску 
одбрамбену индустрију, налазио на траси којом је Трећа група армија 
требала да од границе са Бугарском, преко Ниша, стигне до Београда.1 
Крушевац је пао 14. априла, пошто су у град са северне стране ушле 

                                                 
1 Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. 2, Ljubljana-Beograd-Titograd 

1984, 248.  
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јединицe немачке 60. моторизоване дивизије.2 У крушевачком крају је, 
по успостављању окупационе управе, формиран систем по којем су рад 
домаћих органа управе контролисали Немци. Крушевачка Крајскоман-
дантура (833) је првобитно била у саставу Фелдкомандантуре 809 у 
Нишу али је у децембру 1941. године извршена реорганизација по којој 
је крушевачка окружна команда стављена под контролу Фелдкамандан-
туре 610 у Краљеву. Један од разлога за ову реорганизацију је био и 
веома снажан напад устаника крајем септембра 1941. године, када су 
здружене снаге партизана и припадника ЈВуО покушале да овладају 
градом.3 Иако напад није био успешан, немачки губици су били сраз-
мерно велики али је град остао поштеђен сурове озмазде, какву су иску-
сили Краљево и Крагујевац.4 Ипак, материјална разарања у граду, што 
као последица немачког напада у априлу, што као последица напада из 
септембра, била су огромна. Репресија је појачана, а градом су у потпу-
ности овладале немачке и бугарске снаге, као и јединице локалне жан-
дармерије и четници Косте Пећанца. Такође, у граду су од децембра 
1941. године били изузетно активни припадници српских органа безбед-
ности, који су посебно у пролеће 1942. године појачали активности на 
праћењу и растурању илегалних организација, тако да је деловањем аге-
ната Специјалне полиције у априлу и мају 1942. растурена крушевачка 
организација СКОЈ-а а многобројни активисти и симпатизери ухапшени 
и ислеђивани.5 

Нормализација животних прилика на територији окупиране 
Србије је у највећој мери зависила од тога колико је неки крај био девас-
тиран у Априлском рату али и од тога какав је био интензитет устанка у 
лето и јесен 1941. године. У оним крајевима Србије које је устанак зао-
бишао, устаљени обрасци понашања, измењени у оној мери колико да се 
прилагоде околностима окупације, повратили су се веома брзо. Спорт, 
као изузетно значајан део свакодневног живота обичних људи у градо-
вима, оживео је већ почетком маја месеца 1941. године. Постоје сведо-
чанства о спортским приредбама одржаним у српским градовима непу-
них месец дана по завршетку Априлског рата.6 Фудбал, као најпопулар-
нији и најомиљенији спорт у предратној Југославији, није изгубио своју 
публику чак и у новим и отежаним условима живота. Разлога за то је 

                                                 
2 Isto, 433. 
3 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918-1988 2, Beograd 1988, 99. 
4 Адам Стошић, Под небом Крушевца, Крушевац-Београд 1997, 396-397. 
5 Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji 1, Beograd 1979, 327-328. 
6 Дејан Зец, Спортска политика у окупираној Србији – Државна контрола и 

покушаји идеологизације, Срби и рат у Југославији 1941. године, (ур. Драган Алексић), 
Београд 2013, 522-523. 
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било много, али је главни био тај што је фудбал остао доступна и јефти-
на забава, за коју Немци нису много марили. Државне власти, посебно 
Министарство просвете и њему подређени спортски органи, уложили су 
током окупације велики напор како би организовали државно фудбал-
ско првенство. 

 
Обнова спортског живота и оснивање СК „Крушевац“ 

 
Упркос свим недаћама и несрећама које су задесиле Крушевац 

током 1941. године, живот се у граду и његовој околини, колико је то 
било могуће, враћао у нормалу. То је важило за све аспекте градског 
живота. Поново су почеле да се приређују културно-уметничке приред-
бе, позоришне представе и музички концерти, да се одржавају књижевне 
вечери, оживеле су градске кафане, улице и тргови.7 Радило се и на 
обнови, макар делимичној, и једне од омиљених предратних разбибрига 
Крушевљана – спорта. Прве спортске приредбе у Крушевцу у 1942. 
години одржане су у мају месецу, када је у биоскопској сали хотела 
„Европа“ приређено неколико боксерских мечева.8 Такмичари су били 
полазници боксерске академије „Јакшић“, која је још од пре рата радила 
у Крушевцу. Интересовање јавности је за ову приредбу било огромно и 
новине су пренеле да је мечевима присуствовало више од 1.000 људи, 
што је представљало вероватно нешто увећану цифру, али ипак јасно 
говори о томе колика је била жеља Крушевљана за обновом спортског 
живота у граду. 

Крушевац је град велике фудбалске историје. У предратном 
периоду је у граду постојало чак пет фудбалских клубова: „Цар Лазар“, 
„Обилић“, „Гортан“, „Трговачки“ и „Грађански“. Од ових пет клубова, 
два су се могла сматрати изузетно успешним на регионалном нивоу: 
„Цар Лазар“, који је основан 1924. године, био је редован учесник так-
мичења за првака Нишког лоптачког подсавеза (НЛП) испред Крушева-
чке фудбалске жупе, а 1939. године, освојивши наслов првака, борио се 
за улазак у такмичење за државно првенство;9 Фудбалски клуб „Оби-
лић“, основан 1925. године, исто је био редован учесник такмичења за 
првака Нишког подсавеза, које је освојио 1937. године.10 Лако се да 
приметити да је крушевачки фудбал био у великом успону у другој 
половини 30-тих година и да је управо у периоду пред сам почетак рата 

                                                 
7 А. Стошић, н.д., 416. 
8 Милан Јеротијевић, Боксерска школа „Јакшић“ у Крушевцу има 30 чланова, 

Понедељак, 18. мај 1942, 3. 
9 Милорад Сијић, Фудбал у Краљевини Југославији, Александровац 2014, 333. 
10 М. Сијић, н.д., 334-335. 
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достизао својеврсни зенит. Чак пет фудбалских клубова који делују у 
једном граду је ствар с којом су се тешко могли похвалити неки други, 
већи и богатији, градови Југославије. Ако још у обзир узмемо и чињени-
цу да су и у другим местима у Крушевачкој жупи, попут Ћићевца, Вар-
варина, Александровца и Трстеника, постојали и деловали фудбалски 
клубови, поштено је рећи да је крушевачки крај био један од фудбалски 
најразвијенијих делова Србије. 

Током 1941. године и прве половине 1942. године у Крушевцу 
скоро да није било фудбалских мечева. Објективне околности су биле 
такве да је било јако тешко организовати било какво такмичење, што 
због институционалног хаоса на територији окупиране Србије, што због 
ратних дејстава услед устанка у централним и западним крајевима 
Србије. Тек пошто се ситуација мало смирила, оформљено је на цен-
тралном нивоу једно тело које је требало да контролише спортски живот 
у земљи – Одељење за физичко вапитање Министарства просвете.11 
Министарство просвете је преко свог Одељења наредило свим спорт-
ским друштвима на територији Србије да се службено пријаве надлеж-
ним државним властима, немачкој локалној команди, као и надређеним 
кровним спортским организацијама (у случају фудбалских клубова тре-
бало се пријавити Српском лоптачком савезу (СЛС) у Београду), како би 
добили одобрење за рад.12 Ова наредба, уз друге спортске наредбе и 
формирање Државног спортског одбора (ДСО), је била коначан резултат 
процеса који је трајао цело лето а који је имао за циљ да уведе ред у 
спортски живот окупиране Србије.13  

Фудбалски клубови Крушевачке жупе су се одазвали позиву 
министра Велибора Јонића још пре коначне наредбе из августа 1942. 
године и већина њих је послала папире на одобрење надлежним инсти-
туцијама још у јулу месецу. По преписци између Српског лоптачког 
савеза, Одељења за физичко васпитање Министарства просвете и Кру-
шевачке фудбалске жупе, следећи клубови су пријавили намеру да нас-
таве са радом: „Обилић“ из Крушевца, „Крушевац“ из Крушевца, „Трго-
вачки“ из Крушевца, „Југ Богдан“ из Трстеника, „Градац“ из Ћићевца и 
„Курсула“ из Варварина.14 Надлежни органи су донели решење да се 

                                                 
11 Дејан Зец, Одељење за физичко васпитање Министарства просвете у окупира-

ној Србији, Историјска трибина: истраживања младих сарадника Института за новију 
историју Србије, Београд 2013, 140-146. 

12 Архив Србије (АС), Министарство просвете (Г-3), Одељење за физичко васпи-
тање, несређена грађа, VII/Бр.979, наређење министра Јонића од 29.08.1942. 

13 Љубинка Шкодрић, Министарство просвете и вера у Србији: 1941-1944. Суд-
бина институције под окупацијом, Београд 2009, 83-84. 

14 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, Бр.321, допис СЛС 
управи Крушевачке жупе од 23.07.1942. 
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свим пријављеним клубовима одобри рад а да се они клубови који нису 
послали пријаве, избришу из подсавезног и савезног регистра. 

Још током пролећа 1942. године, реагујући на поменуте тешке 
околности у којима се одвијао фудбалски живот у крушевачком крају, 
челници крушевачких фудбалских клубова су направили договор да се 
сви стари клубови уједине у један, који би онда на адекватан начин реп-
резентовао крушевачки фудбал широм Србије. Иницијатори овог окуп-
љања су били људи из управа „Цара Лазара“ и „Обилића“, на челу са 
Раком Милутовцем, угледним крушевачким спортским радником. 
Намера крушевачких спортских ентузијаста је била да концентришу сав 
фудбалски квалитет на једном месту и да тако себи знатно олакшају рад 
у тешким околностима у којима се спорт у Крушевцу нашао: „Тако је 
створен репрезентативни спортски клуб од најбољих играча свих горе 
поменутих клубова, као и од играча који су мештани али због своје егзис-
тенције разишли се по читавој територији бив. Југославије, те су се због 
ратних догађаја вратили у свој родни крај и постали чланови – играчи 
нашег заједничког клуба.“15 Фудбалски клубови су на удруживање били 
приморани и из веома практичних разлога. У наведеном допису управе 
СК „Крушевац“ Министру просвете из 29. августа 1942. године, наводи 
се како су током борби за контролу над градом у септембру 1941. године 
у потпуности уништена оба градска фудбалска игралишта, како су том 
приликом запаљене клупске просторије и како је уништена целокупна 
спортска опрема (дресови, копачке, гаћице, лопте, итд.).16 Међутим, 
захваљујући ентузијазму појединаца, добровољним прилозима грађана и 
помоћи окружног начелника др Иве Ђорђевића, фубал је у Крушевцу 
стао на ноге и већ током лета 1942. године, више од 40 младића је редо-
вно тренирало и играло утакмице.17  

Очигледно је да до краја лета 1942. године није у потпуности 
окончан процес уједињења свих крушевачких клубова, обзиром на то да 
су неки од старих у јулу месецу добили дозволу за рад од Министарства 
просвете, али је извесно да је у том тренутку процес уједињења већ био 
далеко одмакао. Само један клуб из Крушевца је играо у такмичењу за 
првака Нишког лоптачког подсавеза за фудбалску сезону 1941/1942. и 
то је био СК „Крушевац“. Фудбалско такмичење за ту сезону би се могло 
окарактерисати као „дивље“ и оно није спроведено до краја, превасход-
но због тога што је СЛС покушао да га спроведе самостално и на „своју 
руку“, уз подршку и наговор моћних београдских фудбалских клубова, а 

                                                 
15 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, Бр.23, допис СК 

„Крушевац“ Одељењу за физичко васпитање од 29.08.1942. 
16 Исто. 
17 Милан Јеротијевић, Обнова спорта у Крушевцу, Спорт, број 2 (1942), 10. 
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против воље Министарства просвете и Одељења за физичко васпитање. 
Објективне тешке околности у Србији су онемогућиле велик број клубо-
ва да у том такмичењу учествују, а посебну тешкоћу је представљала 
стара територијална подела СЛС-а, која је датирала још из периода 
Краљевине Југославије и која није била адекватна у новонасталим окол-
ностима. Овај лов у мутном је спречио министар Велибор Јонић, наре-
дивши да се сва такмичења морају обуставити и да се, пре било каквог 
разматрања новог система фудбалског такмичења, мора обавити нова 
подела Србије на фудбалске подсавезе.18 Тако се десило да је титула 
првака Нишког лоптачког подсавеза за сезону 1941/1942, коју је „Кру-
шевац“ освојио у мечу против нишке „Победе“, остала само мртво слово 
на папиру. 

Упркос чињеници да је скоро цео спортски Крушевац стао иза 
новоформираног клуба, он није могао да избегне одређене проблеме у 
раду и функционисању. Прво, због административне спорости и слабе 
комуникације између крушевачких и државних просветних власти, као 
и због отезања надлежне Фелдкомандантуре да изда коначну потврду о 
прихватљивости статута и спортских циљева СК „Крушевац“, овом клубу 
је формално рад одобрен тек у децембру 1942. године, иако је још у јулу 
исте године уписан у регистар Српског лоптачког савеза.19 Такође, поја-
вио се и проблем са крушевачким школским властима које нису хтеле 
да дозволе ђацима да буду чланови клуба, да тренирају и играју утакми-
це, па чак и да присуствују фудбалским приредбама.20 Одељење за 
физичко васпитање Министарства просвете је подржало забрану ђацима 
да буду активно укључени у рад спортског клуба а дозволило им да при-
суствују утакмицама, али само уз пратњу наставника. Ова пракса иначе 
није била уобичајна у другим крајевима Србије. Још једна невоља која је 
у великој мери онеспособљавала СК „Крушевац“ да нормално функцио-
нише била је везана за финансијске потешкоће и материјалну немашти-
ну. Људи из управе клуба су се у том смислу већ обраћали Министарс-
тву просвете: „Наговештавамо да нас формирање нашег клуба, спорт клу-
ба „Крушевац“, његови наступи и друго стаје више десетина хиљада дина-
ра.“21 Материјална средства, обезбеђивана приватним донацијама и 

                                                 
18 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, VII/Бр.1106, наре-

дба Велибора Јонића од 19.09.1942. 
19 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, VII/Бр.1251, допис 

Начелника Одељења физичког васпитања просветном референту Начелства округа 
Крушевачког од 11.12.1942. 

20 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, Бр. 59, допис СК 
„Крушевац“ Просветном референту округа Крушевачког од 30.09.1942. 

21 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, Бр. 23, допис СК 
„Крушевац“ Одељењу за физичко васпитање од 29.08.1942. 
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скромним новчаним прилозима појединаца, нису била довољна да клуб 
функционише нормално. У исто време, било је готово немогуће набави-
ти спортску опрему, не само у Крушевцу, већ и у другим местима у уну-
трашњости Србије, па су клупски функционери само ради тога морали 
путовати у Београд.22 Невољама није било краја, па је тако чак у једном 
тренутку наговештено у штампи како крушевачка општина има намеру 
да одузме клубу његово игралише и да га преоре за сопствене потребе.23 
Око овог геста подигла се велика узбуна међу крушевачким спортисти-
ма и заједничка интервенција спортских ентузијаста код Министарства 
просвете и Државног спортског одбора изгледа да је имала ефекта и 
питање игралишта се више није потезало све до краја рата. 

Како би олакшали иначе изузетно тешко материјално стање, 
очекујући да ће се ускоро одлучити о новој територијалној подели под-
савеза и о одржавању подсавезног и државног фудбалског такмичења, 
фудбалери „Крушевца“ су организовали бројне пријатељске фудбалске 
утакмице и већ у октобру 1942. године су угостили репрезентацију Бео-
града, коју су победили резултатом 4:1 и екипу београдског „Балкана“, 
коју су победили резултаом 3:0.24 СК „Крушевац“ није играо утакмице 
само у граду већ је и путовао у друге крајеве Србије. Сигурно је да су 
током јесени 1942. године фудбалери „Крушевца“ путовали у Крагује-
вац, где су одмерили снаге са локалном екипом „Шумадије“.25 Клуб је 
током 1942. године тешком муком успео да стане на ноге, да оформи 
јединствену управу која је обезбедила елементарне услове за функцио-
нисање клуба, да окупи квалитетне играче и да се профилише као једи-
ни озбиљан клуб у Крушевачој жупи. Обзиром на све околности у који-
ма је клуб функционисао током првих година рата и окупације и на све 
потешкоће са којима се сусретао, може се рећи да је све оно што је за то 
кратко време постигнуто, представљало огроман спортски успех. 

Прослављајући две и по године рада, у јануару 1944. године, на 
клупској скупштини на којој је и одато признање свима који су били 
заслужни за успехе клуба, а посебно Светиславу Нинковићу, који је био 
председник клуба од оснивања и Раки Милутовцу, који је био један од 
иницијатора окупљања свих крушевачких спортиста под један кров, 
бирана је и нова управа и поднет извештај о дотадашњем раду.26 Према 
том извештају, СК „Крушевац“ је од оснивања до јануара 1944. године 

                                                 
22 Спортске мецене, Спорт, број 7 (1942), 2. 
23 Крушевачка општина хоће да преоре игралиште јединог месног клуба, Спорт, 

број 35 (1943), 4. 
24 Три победе и један пораз, Спорт, број 11 (1942), 8; Крушевац – Балкан (Београд) 

3:0, Спорт, број 11 (1942), 8. 
25 Питања малог Милета, Спорт, број 17 (1942), 2. 
26 Две и по године плодног рада СК Крушевца, Спорт, број 78 (1944), 5. 
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одиграо укупно 86 утакмица, првенствених и пријатељскик, од којих је 
64 добио, 10 одиграо нерешено и 12 изгубио, што је представљало изва-
редан успех. У извештају је стајало и како је само у 1943. години клуб у 
заједничку благајну приходовао 351.550 динара.27 У записнику са ове 
скупштине забалежена су и имена свих чланова клуба: Светислав Нин-
ковић, Александар Павловић-Бошњанац, Живота Костић, Милорад Сто-
шић, Витомир Ђорђевић, Александар Матић, Воја Милојковић, Јован 
Маринковић, Милутин Михајловић, Бошко Тодорић, Чедомир Николић, 
Драгутин Тешић, Иван Трипковић, Милутин Арсић, Влада Илић, Милан 
Јеротијевић, Миодраг Рашић, Обрен Ђурђић, Сава Максимовић, Сели-
мир Шукић, Миодраг Јовановић, Ненад Милошевић, Благоје Крњајић, 
Влада Јовановић, Алекса Минаковић, Раша Ивановић, Михаило Вујић, 
Велибор Томић, Добривоје Илић, Ђура Ћирић, Рајко Бекчић, Селимир 
Миловановић, Милош Миладиновић, Јован Проковић, Добривоје 
Бекрић, Јаблан Сретеновић, Бора Несторовић, Богдан Крчун, Велибор 
Матић, Мирослав Марић, Јован Стојаковић, Драги Иванчевић, Радослав 
Константиновић, Чеда Радан, Будимир Живановић, Власта Прибаковић, 
Слободан Савковић, Сава Мијушковић, Милорад Марковић, Боривоје 
Ћалић, Јевта Ванчетовић, Стеван Јовановић, Никола Путић, Ратомир 
Вуковић, Жика Ђорђевић, Живорад Миловић, Илија Соколовић, Адам 
Бекчић, Миле Петровић, Слободан Жижић, Стеван Стојановић, Ђорђе 
Лазић, Душан Костић, Бранислав Каралић, Радмило Поповић, Радомир 
Јаковљевић, Никола Петровић, Велимир Протић, Милорад Скендеро-
вић, Бора Вукадиновић, Бранислав Урошевић, Сотир Дунда, Воја Јаков-
љевић, Миодраг Ђорђевић, Сретен Панић, Милан Јовановић и Икан 
Павловић.28   

 
Крушевачки лоптачки подсавез (КЛП) 

 
У периоду пре рата и окупације, целокупан југословенски фуд-

бал функционисао је на једном готово федералном принципу. До 1939. 
године врховна институтција југословенског фудбала био је Југословен-
ски ногометни савез (ЈНС), који је био подељен на подсавезе, који нису 
пратили територијалну поделу земље на бановине. Од 1939. године, када 
је државна фудбалска организација реорганизована у складу са постула-
тима споразума Цветковић-Мачек и када је формиран Српски лоптачки 
савез (СЛС), територију централне Србије су углавном покривала три 
подсавеза: београдски, нишки и крагујевачки. Од тренутка пропасти 

                                                 
27 Исто. 
28 Исто. 
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југословенске државе, поделе њене територије и успостављања окупаци-
оног режима, стара подела на три подсавеза више није била подесна. 
Услед немогућности да се озбиљније приступи реорганизацији фудбал-
ских институција током 1941. године, фудбалска такмичења су настав-
љена, по аутоматизму, у оквиру старих територијалних целина. Међу-
тим, овакав вид организације није био одобрен од стране државних вла-
сти и оног момента када су формирана тела која су преузела бригу о 
спорту, најављена је територијална реорганизација, а сва такмичења 
која су отпочела по старом систему су проглашена ништавним, па тако 
и првенство Нишког лоптачког подсавеза, у којем је „Крушевац“ заузео 
прво место. 

Током 1942. године, Министарство просвете, Одељење за физич-
ко васпитање, Државни спортски одбор и Српски лоптачки савез изра-
зили су чврсту намеру да изврше нову територијалну поделу окупираног 
српског простора. У том смислу, министар просвете Велибор Јонић 
издао је наредбу у септембру 1942. године.29 Током целе 1942. године, 
па све док није усвојен коначан модел територијалне поделе, у фудбал-
ској јавности су кружили бројни предлози о томе како ту поделу треба 
извршити. Стручна спортска јавност, истакнути спортисти, спортски 
новинари али и представници фудбалских клубова, како београдских 
тако и оних из унутрашњости, имали су своје ставове и мишљења и радо 
су их износили путем спортске штампе. Један од првих предлога, који се 
појавио у августу 1942. године и који је представљао предлог неколици-
не истакнутих спортских новинара, истакао је потребу да се поред већ 
постојећа три подсавеза формирају још два, један у северозападној 
Србији (Шабац или Ваљево) и један у западној Србији (Чачак или Кра-
љево).30 Овај предлог је за Крушевац био катастрофалан, не само због 
тога што није узимао у обзир значај Крушевца за фудбал у централној 
Србији, већ и због тога што би, по том предлогу, сама територија Кру-
шевачке жупе била подељена између два савеза, што никада раније није 
био случај. Конкретно, овим предлогом је град Крушевац требао да 
остане у оквиру Нишког лоптачког подсавеза а Трстеник да припадне 
новом подсавезу са седиштем у Краљеву или Чачку.31 Природно, пред-
ставници фудбалског Крушевца су се одлучно супротставили овом пре-
длогу. У октобру 1942. године се на скупштини СЛС расправљало о 
потенцијалном решењу које је предвиђало да се територија Србије поде-
ли на десет подсавеза, где би седиште једног од њих било и у Крушевцу. 

                                                 
29 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, VII/Бр.1106, наре-

дба Велибора Јонића од 19.09.1942. 
30 Футбалско првенство Србије, Спорт, број 2 (1942), 4. 
31 Исто. 
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И овог пута је јавност протествовала, углавном због тога што се људима 
чинило да је по овом предлогу превелик број подсавеза, али се јавност 
није бунила против кандидатуре Крушевца за седиште подсавеза.32  

Како се крај године ближио а још увек ништа није било решено, 
Министарство просвете је решило да ствар убрза.33 Израђен је нацрт 
територијалне поделе који је за све био прихватљив. Српски лоптачки 
савез је решење по којем би држава била подељена на седам подсавеза – 
београдски, петровградски, ваљевски, пожаревачки, крагујевачки, ниш-
ки и крушевачки – доставио на одлучивање министру просвете. Минис-
тарство просвете је овај предлог, уз мање измене (седиште подсавеза је 
требало да буде у Смедереву уместо у Пожаревцу), прихватило, чиме су 
се стекли услови да отпочну подсавезна такмичења и такмичење за срп-
ско државно фудбалско првенство. Овим предлогом је и дефинитивно 
потврђено да ће Крушевац бити седиште фудбалског подсавеза и не 
само то, већ и то да ће се јурисдикција Крушевачког лоптачког подсаве-
за проширити далеко на запад, обухватајући, поред Крушевца, Трстени-
ка, Варварина и Ћићевца, и градове попут Краљева, Чачка, Ужица и 
Новог Пазара.34  

Када је оснивање Крушевачког лоптачког подсавеза већ постало 
више него извесно, крушевачки спортски радници су се окупили и одр-
жали један састанак на којем су изабране личности којима је поверена 
дужност да припреме све за оснивачку скупштину подсавеза. Двојица 
одабраних су били Светислав Нинковић, зубар и председник СК „Кру-
шевац“ и Милан Јеротијевић, новинар „Новог времена“.35 Оснивачка 
скупштина Крушевачког лоптачког подсавеза (КЛП) одржана је 17. 
јануара 1943. године али, пошто нису сачувани записници, није могуће 
тачније утврдити које су тачно биле одлуке скупштине, па чак ни ко је 
био изабран на коју функцију.36 У сваком случају, београдска спортска 
штампа није писала о неким проблемима или сукобима, а формална 
комуникација између подсавеза и Српског лоптачког савеза била је и 
више него коректна. Више података о организацији Крушевачког подса-
веза имамо из октобра 1943. године, када је одржана скупштина која је 
бирала нову управу подсавеза. Тада изабрану управу су чинили: предсе-
дник Миодраг Рашић, адвокат; први потпредсеник Александар Павловић-

                                                 
32 Неумесно решење СЛС-а, Спорт, број 10 (1942), 1. 
33 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, VII/Бр.1106, наре-

дба Велибора Јонића од 19.09.1942. 
34 АС, Г-3, Одељење за физичко васпитање, несређена грађа, Бр.408, допис СЛС 

Министарству просвете од 07.10.1942. 
35 Пред оснивањем крушевачког потсавеза, Спорт, број 19 (1942), 6. 
36 М. Сијић, н.д., 369. 
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Бошњанац, чиновник Градског поглаварства;  други потпредседник 
Радомир Јаковљевић, трговац; први секретар Владета Васић, геометар; 
други секретар Храна Ђорђевић, банкарски чиновник; трећи секретар 
Драган Милосављевић, приватни чиновник, први благајник Милорад 
Стошић, банкарски чиновник, други благајник Радмило Поповић, чино-
вник Хипотекарне банке. У Управни одбор ушли су: Иван Трипковић, 
новинар; Светислав Нинковић, зубар; Селимир Шукић, трговац; Милу-
тин Арсић, трговац; Благоје Крњајић, геометар; Спиридон Чомић, чино-
вник; Бранислав Прибаковић, хотелијер и Никола Димитријевић, чино-
вник. Изабрани су и нови Надзорни, Пословни и Казнени одбор и у свим 
органима подсавеза били су заступљени чланови најистакнутијих клубо-
ва: СК „Крушевца“, „Ибра“ из Краљева, „Ужичког спорт клуба“, СК 
„Чачка“ и „Југ Богдана“ из Трстеника.37 

Крушевачки лоптачки подсавез је у територијалном смислу обу-
хватао највећу површину у целој Србији (крушевачки, краљевачки, ужи-
чки и косовско-митровачки округ), али је, услед општег опадања свих 
спортских активности током 1943. и 1944. године и све већих потешко-
ћа у нормалном одвијању саобраћаја и опште беде становништва, имао 
јако мало активних фудбалских тимова. Од свих клубова који су били 
регистровани у подсавезу, током 1943. године је због неактивности из 
чланства избрисано чак њих осам: „Обилић“ и „Трговачки“ из Крушевца, 
„Градац“ из Ћићевца, „Курсула“ из Варварина, „Буковик“ из Ражња, 
„Александровачки спорт клуб“ из Александровца, „Викторија“ из Новог 
Пазара и „Златибор“ из Ужица.38 Због малог броја клубова који су учес-
твовали у такмичењу, првенство Крушевачког лоптачког подсавеза није 
било подељено на жупе, како је раније био обичај, већ на укупно две 
групе. У фудбалској сезони 1942/1943. постојале су прва и друга група, 
где су прву групу чинили СК „Крушевац“, „Југ Богдан“ из Трстеника и 
„Курсула“ из Варварина а другу „Ибар“ и „Морава“ из Краљева и „Ужич-
ки спорт клуб“.39 У овој сезони су се за титулу првака подсавеза борили 
„Крушевац“ и „Ибар“ и у две утакмице „Ибар“ је био бољи, јер је после 
нерешене утакмице у Краљеву успео да победи на гостујућем терену 
резултатом 2:1. Међутим, „Ибар“ ипак није учествовао у државном 
првенству јер оно те године на крају није одржано. Наредне фудбалске 
сезоне, 1943/1944, такође су постојале две групе – западна и источна. У 
западној су се такмичили СК „Чачак“, „Ибар“ из Краљева, „Слога“ из 
Пожеге и „Ужички спорт клуб“, а у источној СК „Крушевац“, „Морава“ 
из Краљева и СК „Бивоље“. У финалној серији за титулу првака подсаве-

                                                 
37 Исто. 
38 Осам клубова КЛП-а брисано, Спорт, број 83 (1944), 6. 
39 М. Сијић, н.д., 370. 
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за играли су у две утакмице СК „Чачак“ и СК „Крушевац“, који је био 
убедљиво бољи.40 Упркос свим потешкоћама, фудбалско такмичење је у 
крушевачкој регији углавном одржавано у регуларним околностима, 
колико су то околности дозвољавале. Оно је дефинитивно прекинуто у 
пролеће 1944. године, интензивирањем савезничког бомбардовања срп-
ских градова.  

 
Фудбалска репрезентација Крушевца 

 
У тренуцима када је одржавање државног фудбалског првенства 

било под знаком питања и када утакмице у оквиру такмичења по жупа-
ма или чак у оквиру подсавеза нису могле да окупе довољан број гледа-
лаца и на тај начин генеришу довољна средства да се фудбалски клубови 
финансијски и материјално одрже у животу, управе фудбалских клубова 
и подсавеза прибегле су једном интересантном решењу проблема, које 
је било познато још у предратно време – оснивању градских фудбалских 
репрезентација. Још је у Југославији био обичај да се у време када се по 
календару нису одржавала званична фудбалска такмичења, поједини 
клубови из мањих средина удруже и створе једну ad hoc фудбалску еки-
пу, за коју би наступали најбољи фудбалери из тог града и која би носи-
ла назив градске фудбалске репрезентације. Ови тимови су онда играли 
утакмице против сличних екипа из других делова земље, по унапред 
утврђеној финансијској конструкцији – домаћини су зарађивали од про-
даје улазница, а гости су или добијали проценат од продатих карата или 
су играли за унапред утврђену новчану награду. Овај вид фудбалских 
такмичења је био популаран јер је публика била заинтересована да гле-
да међуградске окршаје и дербије (чувене су биле утакмице између еки-
па Београда и Загреба) а фудбалским клубовима су били добродошли да 
закрпе клупске буџете. 

У пролеће 1943. године управа Крушевачког лоптачког подсавеза 
је дошла на сличну идеју – да се оформи фудбалска репрезентација 
Крушевачког подсавеза, и то два тима, А и Б репрезентација, које би 
онда понудиле екипама из других места Србије да одмере снаге. Понуде 
о одигравању пријатељских фудбалских утакмица су прослеђене фуд-
балским подсавезима широм Србије и веома брзо су почели да стижу 
одговори. Београдски и Крушевачки лоптачки подсавези су се договори-
ли да се у мају 1943. године у Београду одигра утакмица између репре-
зентација Београда и Крушевца.41 Такође, у склопу истог договора, бео-

                                                 
40 Исто. 
41 И Крушевљани желе да дођу у Београд, Спорт, број 36 (1943), 4. 
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градска Б репрезентација требала је да одигра утакмицу против Б репре-
зентације Крушевачког подсавеза, а меч је требао да се одржи у Краље-
ву, које је, поред Крушевца, било најзачајнији фудбалски центар КЛП-а.42 

Утакмица између Београђана и Крушевљана одиграна је 3. маја 
1943. године на стадиону „БСК“-а, пред око 6.000 гледалаца и пред 
бројним спортским и државним функционерима. Публика није била 
онолико бројна колико су очекивали организатори, обзиром на то да се 
радило о првој утакмици између београдске репрезентације и једне реп-
резентативне екипе из унутрашњости Србије после Априлског рата, али 
је у сваком случају број присутних значајно премашио просечан број 
гледалаца на једној утакмици подсавезног ранга такмичења. Штавише, 
на утакмици је остварен значајан приход од улазница, укупно 281.898 
динара, што није била мала свота новца, штавише, удео у профиту је 
био довољан да су крушевачки фудбалери сматрали свој пут финансиј-
ски веома исплативим.43 Крушевљани су у Београд допутовали у следе-
ћем саставу: „Фирга“ Поповић, Петровић, Каралић, Миливојевић, Перо-
вић, Величковић, Боровић, Јакшић (СК „Крушевац“), Челебић, Николић 
и Анђелковић (СК „Ибар“), а супротставила им се београдска екипа у 
саставу: Мркушић, Станковић, М. Петровић, Јањић, Драгићевић, Ђајић, 
А. Петровић, Митић, Томашевић, Божовић и Зечевић.44 Према састави-
ма екипа, може се видети да Београђани нису знали какав је уистину 
квалитет крушевачких фудбалера па је тим који им се супротставио био 
изузетно јак – сви београдски репрезентативци су били међу најбољим 
српским фудбалерима тог времена. Показало се да, упркос јаком отпору 
и жељи да се оствари што бољи резултат, крушевачка екипа није могла 
да се мери са Београђанима па је коначни резултат утакмице био 4:0 за 
Београд, а голове су постигли Аца Петровић (2 гола), Коста Томашевић, 
док је један згодитак био аутогол крушевачког бека Петровића.45 

Победа Београђана ниједног тренутка није долазила у питање 
али су београдске спортске новине имале речи хвале за госте из Круше-
вца, пре свега због њиховог залагања и веома добре физичке кондиције, 
која је Београђанима недостајала. Фудбалски стручњаци су се сложили у 
томе да крушевачки фудбалери имају потенцијала и да би се квалитет-
ним стручним тренерским радом могло много тога постићи, пре свега 
на бољој техничкој обуци и тактичком уигравању. Од свих крушевачких 
фудбалера који су наступили у Београду, Београђани су највише речи 
хвале имали на рачун голмана Поповића: „Па ипак на првом месту 

                                                 
42 Београд-Крушевац, Спорт, број 39 (1943), 3. 
43 Успео деби провинцијалаца, Спорт, број 40 (1943), 1. 
44 Победа Београда над Крушевцом, Спорт, број 40 (1943), 7. 
45 Исто. 
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морамо да истакнемо голмана Поповића - „Фиргу“, који је нашој спорт-
ској публици познат још из времена пре рата. Он је у недељу бранио тако 
сигурно да се у првих тридесет минута добио утисак да му се не може 
дати гол. Он има такву сигурност у рукама да је то реткост и код 
наших најбољих вратара. Он је, на пример, поједине лопте сасвим сигурно 
купио са земље једном руком. Исто тако у критичним ситуацијама очи у 
очи не губи главу већ сасвим хладно из највеће близине лови тешке лопте.“46 

Утакмица између репрезентација Београда и Крушевца предста-
вљала је један симболичан пробој у смеру могућег организовања опште-
државног такмичења. После овог меча постало је много лакше екипама 
из других подсавеза да путују широм Србије у уговарају пријатељске 
фудбалске мечеве. Убрзо су истим путем кренуле и фудбалске репре-
зентације Шапца, Крагујевца, Ниша, Ваљева и других градова из унутра-
шњости Србије. Брана Ивановић, председник Државног спортског одбора, 
који је присуствовао утакмици између Београда и Крушевца, изјавио је: 
„Добро је што нам је БЛП довео један тим из унутрашњости, који уме 
јуначки да се бори. Сматрам да путем потсавеза треба да пођу и наши 
водећи клубови, како би се гостовањем провинцијских клубова у Београду и 
београдских у унутрашњости радило на што ефикаснијем унапређењу 
нашег лоптачког спорта.“47 Фудбалски Крушевац је имао ту част да пре 
Ниша, Крагујевца или других, можда познатијих српских фудбалских 
средина, пробије лед и најави период веће мобилности фудбалских екипа 
на територији окупиране Србије. Штавише, приказана игра и остварен 
резултат, упркос разочараности Милана Јеротијевића, вође Крушевљана, 
могу се сматрати врло значајним успехом крушевачког спорта.48 

Фудбалски и финансијски успех гостовања фудбалске репрезен-
тације Крушевца у Београду је наметнуо идеју о организовању неке врс-
те сталног такмичења подсавезних репрезентација, посебно у време 
када није било нити сигурно нити извесно да ће се фудбалско првенство 
одвијати без потешкоћа. На једној од седница управног одбора Круше-
вачког лоптачког подсавеза одржаној у јулу 1943. године, на предлог 
Миодрага Рашића, председника, расправљало се о могућности да се 
другим подсавезима предложи организовање једног сталног репрезента-
тивног такмичења. У предлогу који је на седници усвојен, предвиђено је 
да А репрезентације играју по две утакмице, једну у гостима и једну на 
домаћем терену и овај предлог је упућен представницима Нишког, Кра-
гујевачког, Смедеревског и Ваљевског подсавеза.49 Циљ овог предлога, 

                                                 
46 Исто. 
47 Исто. 
48 Исто. 
49 Репрезентативно такмичење провинцијских потсавеза, Спорт, број 51 (1943), 9. 
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који су надлежне спортске власти окарактерисале као добар и корисан, 
био је двострук: да се обезбеди финансијска стабилност у турбулентним 
временима и да се српска фудбалска провинција постави у један зајед-
нички и независан фудбалски фронт према фудбалском Београду, који 
је у периоду окупације наставио да управља фудбалским спортом, често 
не увиђајући колику штету својим деловањем наноси фудбалским клу-
бовима и организацијама у унутрашњости. Ипак, овај вид такмичења 
није заживео јер је опозиција била прејака а провинцијски фудбалски 
клубови разједињени. Све до краја рата и окупације су се ове идеје нано-
во разматрале, па се чак у изворима може наћи и податак да су у августу 
1944. године представници Ваљевског и Крушевачког лоптачког подса-
веза разматрали потенцијално одигравање међусобних утакмица, али 
ипак до тога није дошло.50  

 
 
 

РЕЗИМЕ 
 

ФУДБАЛ У КРУШЕВЦУ И КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ  
ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

 
Фудбалски спорт је у периоду немачке окупације Србије наста-

вио да живи, прилагођавајући се новонасталим тешким околностима 
фунционисања. Широм Србије организована су фудбалска такмичења, 
углавном на нивоу фудбалских жупа и подсавеза. У Крушевцу и околи-
ни фудбал је оживео током 1942. године, када је угушен устанак у Срби-
ји и када су се ствари везане за организацију власти стабилизовале. Због 
немогућности да наставе рад на истом нивоу на коме су радили пре 
рата, крушевачки клубови су показали иницијативу да се уједине у један 
клуб, СК „Крушевац“, који се у пролеће 1942. године још увек такмичио 
у Нишком лоптачком подсавезу. Подстрек за даљи развој крушевачког 
фудбалског спорта дошао је у јесен 1942. године, када је извршена 
компплетна реорганизација фудбалских организација у Србији и када је 
створен Крушевачки лоптачки подсавез, који је, поред места у крушева-
чкој околини, обухватао још и Чачак, Краљево и Ужице. Подсавезно 
такмичење је тако постало веома занимљиво и неизвесно а његов побед-
ник је с правом сматран за један од најбољих клубова у земљи. У перио-
ду између 1942. и 1944. године посебно се развило ривалство између 
крушевачких и краљевачких клубова. Због немогућности да се одржи 

                                                 
50 Две утакмице репрезентација Крушевачког и Ваљевског потсавеза, Спорт, број 

99 (1944), 3. 
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државно фудбалско првенство, органи фудбалских подсавеза су се досе-
тили да формирају фудбалске репрезентације места или подсавеза и 
организују пријатељске фудбалске мечеве. Фудбалска репрезентација 
Крушевца је тако гостовала у Београду, где је изгубила меч од екипе 
Београда, а у још неколико наврата се покушало са организацијом слич-
них утакмица, против екипа из Ниша и Ваљева, али без успеха.      

 
 
 

SUMMARY 
 

FOOTBALL IN KRUŠEVAC AND THE SURROUNDING  
AREA DURING THE WORLD WAR TWO 

 
Football continued to live throughout the period of German occu-

pation of Serbia, adapting to the new and difficult circumstances. All across 
Serbia football tournaments had been organized, mostly on the level of 
football districts or football sub-associations. In Kruševac and the surroun-
ding area football was revitalized in 1942, when the uprising was suppres-
sed and local administration stabilized. Because of the impossibility to con-
tinue to work the same way they did before the war, football clubs from 
Kruševac showed the initiative to unite and form one single club, SK „Kru-
ševac“, which was in the spring of 1942 still competing in the Niš Football 
Sub-association. Football in Kruševac got a major boost in autumn of 1942, 
when a complete reorganization of the football organizations in Serbia 
happened and when Kruševac Football Sub-association was created, which 
included not only towns in nearby Kruševac area, but also Čačak, Kraljevo 
and Užice. The sub-associational competition thus became very interesting 
and uncertain and the club that would win it would be considered as one of 
the best in the land. In the period between 1942 and 1944 a fierce rivalry 
between clubs from Kruševac and Kraljevo developed. Because the Serbian 
national football championship was not possible, the football sub-
associations taught of forming the representative football teams of either 
sub-associations or different cities and to organize friendly football mat-
ches. The Kruševac football team thus visited Belgrade and lost a match to 
Belgrade football team and, besides this one, several other matches were in 
prospect, but never actually played. 
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МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  

– МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА 
 
 
АПСТРАКТ: Развој друштва увећава енергетску зависност, а обез-

беђење енергије постаје основно питање развоја. Глобални енергетски 
трендови показују тенденцију ка фаворизовању обновљивих извора енерги-
је, а мале хидоелектране (МХЕ) су често у фокусу ових питања. Иако се 
њихова валоризација и експлоатација често тумачи као апсолутно при-
хватљива реално се постављају многобројни геопросторни проблеми. Посе-
бно је то карактеристично за актуелни период интензивне површинске 
експанзије ових система у простору. Овај рад има за циљ да сагледа могућ-
ности и ограничења територије општине Александровац у изградњи МХЕ и 
експлоатацији обновљивих извора енергије хидролошког потенцијала.  

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: хидролошки потенцијал, мале хидроелектране, 

вода, енергија, Александровац   
 

Увод 
 

Енергија текуће воде (трансформисана топлотна и светлосна 
енергија Сунца као примарног енергетског извора) се различитим тех-
ничким достигнућима валоризује од давнина. Прво је то било у функци-
ји точка за наводњавање (Египат) и воденичког точка за млевење жита-
рица. Због свог универзалног значаја и примене употреба енергије воде 
за покретање воденица је временом, феноменом дифузије, постала уни-
верзална појава. Haslam S. (1990) овај изум на простору Медитерана смеш-
та у V, а његову масовнију примену у X век. Први подаци о броју воденица 
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у Европи присутни су у Књизи судњег дана објављеној у Енглеској 1086. 
године, у којој се наводи да 5.624 воденице опслужује 3.000 насеља. 

Енергија воде је почела да се користи и за друге намене: ваљање 
сукна у Нормандији 1086, механичке сатове у Кајфенгу (Кина) 1090, 
штављење коже у Паризу 1138, производњу папира у Валенсији 1238. 
године (Ponting K, 2009). Процене указују да током XIV века на рекама 
Европе функционишe преко 10.000 оваквих погона. Потреба за овим 
видом енергије и груписање њених корисника око водотокова подиже 
вредност и значај околног простора, појачава конкуренцију, изазива 
спорове и сукобе. 

На територији Србије коришћење енергије воде је дугог трајања 
и разноврсних намена. Без ње није било могуће покретање мехова и 
чекића на средњевековним ковачницама и самокова, воденичног каме-
ња, стругања дрвене грађе, чешљање вуне, ваљање сукна, штављење 
коже, полирање камена и др. Дуже од једног века енергија воде на хи-
дроелектранама, често сматрана „белим угљем“, даје свој допринос раз-
воју друштва. Почетком овог века на глобалном нивоу хидроенергија је 
учествовала са 19% у укупној производњи електричне енергије (2.740 
Twh), а искоришћена је 1/3 укупног економски искористивог потенци-
јала (UN 2003, 22). Ови релативни показатељи учешћа хидроенергије у 
производњи електричне енергије за територију Србије имају знатно 
боље перформансе. Током времена највећи број погодних локација за 
подизање хидроелектрана је искоришћен. Порасла је и конкуренција 
различитих корисника за простором на овим профилима тако да хидро-
електране и њихова инфраструктура губе апсолутни примат у његовом 
коришћењу. Овом процесу значајан допринос даје и општа екологизаци-
ја друштва. Под утицајем промена срединских ставова према крупној 
водопривредној инфраструктури (некада неприкосновени објекти у 
простору) све су присутније тежње да се њена диспозиција прилагођава 
антропогеним и природним ограничењима. Зато је приметно фокуси-
рање друштва на валоризацију МХЕ које су до сада показале задовоља-
вајућу поузданост, економску оправданост и знатно бољу еколошку 
прихватљивост. У складу са тим тенденцијама Електропривреда Србије 
је основала предузеће Мале хидроелектране Србије. 

 
Обновљива енергија и мале хидроелектране 

 
Хидроелектране имају и још дуго ће имати најзачајнију улогу у 

производњи електричне енергије из обновљивих извора. Међутим, у 
литератури не постоји јединствена класификација хидроелектрана пре-
ма расположивој излазној снази, паду и другим карактеристикама. Ово 



 

 

 
 
 

Мале хидроелектране на територији општине Александровац…  97

посебно важи за мале МХЕ. Максимална инсталисана излазна електри-
чна снага која их карактерише, без обзира на њихов тип (акумулационе, 
проточне, прибранске и др.), разликује се у појединим земљама, а то пре 
свега зависи од величине територије, морфологије рељефа, хидрологије, 
климе и друштвених стандарда. Тако је у Канади горња граница 50 МW, 
САД-у – 30, Индији и Кини – 25. У Европи се ова гранична вредност такође 
разликује код појединих земаља. За Шведску – 1,5, Италију – 3, а за Фран-
цуску – 8 МW. У Европи се све више за горњу границу инсталисане излазне 
снаге МХЕ дефинише 10 МW (Грчка, Ирска, Португалија, Шпанија), а ту 
вредност подржавају Европска комисија и Европско удружење малих 
хидроелектрана (ESHA). Закон о енергетици Републике Србије, Члан 87. 
(Сл. гл. РС, бр. 84/2004) за граничну вредност МХЕ дефинише 10 MW. 

Према снази турбине МХЕ су класификоване у различите под-
групе: мале, мини и микро. За Србију је карактеристична следећа кла-
сификација: микро – до 100 kW, мини – од 100 kW до1 MW и мале – од 
1 до 10 MW. Понекад се хидроелектране мање од 20 kW издвајају у 
посебну подгрупу и називају џепним. Првих пола века експлоатације 
хидропотенцијала у Србији било је обележено апсолутним приматом, по 
актуелним стандардима,  МХЕ, а њихова укупна инсталисана снага је 
1950. године износила 7 MW, са учешћем од 4% у укупном потенцијалу 
ЕПС-а. Трећи квартал XX века карактерише експанзија изградње хидро-
електрана велике снаге. Током овог периода укупна инсталисана снага 
хидроелектрана је порасла на 1.834 MW или за 262 пута. Нарочито 
велики раст је забележен у последњем петогодишњем периоду овог 
квартала са 1.101 MW (1970) на 1.834 MW (1975). Учешће хидроелек-
трана у укупној инсталисаној снази ЕПС-а порасло од 1950. до 1975. 
године за 42,22%, на укупно 49,22%. Након овог периода, и поред изве-
сног апсолутног раста, долази до значајног пада релативног учешћа 
хидроелектрана у укупној инсталисаној снази ЕПС-а. Само је у периоду 
1975 – 1980. године учешће хидроелектрана опало за 18,67% (Милин-
чић А М. 2001). 

 Оваква ситуација је утицала да се у том периоду покрену 
различите активности на изналажењу предлога и решења у функцији 
даљег валоризовања и експлоатације хидропотенцијала. Најзначајнији 
допринос дају „Енергопројект“ и Институт за водопривреду „Јарослав 
Черни“ који 1987. године за потребе електропривреде раде Катастар 
МХЕ Србије. Овај Катастар третира простор централне Србије и у њему 
је описано 856 потенцијалних локација за изградњу МХЕ, појединачне 
снаге од 90 kW до 8,5 MW. Интересантно је напоменути да 90% предло-
жених локација има појединачни технички потенцијал мањи од 1 MW. 
Међутим, укупна снага МХЕ је значајна - 449 MW са 1.590 GWh. Сличне 
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активности су биле везане и за простор Аутономних покрајина (Војводина 
и Косово и Метохија), али са различитим нивоима детаљности појединих 
студија. Актуелна Стратегија развоја енергетике Србије хидропотенцијал 
перципира као најзначајнији ресурс и један од приоритета валоризације 
обновљивих извора енергије. Члан 84. Закона о енергетици РС (Сл. гл. РС, 
бр. 84/2004) МХЕ препознаје као повлашћене произвођаче електричне 
енергије, а Члан 86. даје им право приоритета на тржишту електричне 
енергије у односу на друге произвођаче који нуде електричну енергију 
под једнаким условима. Исти члан предвиђа да МХЕ и други повлашћени 
произвођачи електричне енергије имају право на субвенције, пореске, 
царинске и друге повластице, односно субвенције и мере подстицаја. 

Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. 
године (Сл. гл. РС бр. 88/2010), у поглављу Одрживи развој техничке 
инфраструктуре, утврђује да потенцијал малих водотокова на којима се 
могу градити МХЕ износи око 0,6 Mten (мега тона еквивалентне нафте). 
Расположиви потенцијал МХЕ износи 4,7% укупне производње елек-
тричне енергије у Србији или око 15% произведене енергије у хидрое-
лектранама. Изградња МХЕ је део националног плана за коришћење 
обновљивих ресурса, према коме би се до 2020. године удео обновљивих 
извора у укупној потрошњи енергије у Србији повећао на 27%. 

 

Табела 1. Основне карактеристике МХЕ општине Александровац  
према Катастру МХЕ Србије из 1987. године 

 

МХЕ 
Редни 
бр. у 

Катастру 
Река 

P слива 
(km2) 

Ср. 
прот. 
(m3/s) 

Инстал. 
снага 
(kW) 

Плеш 390 Расина 193 1,75 550 
Богдановићи 391 Расина 110 1,5 550 
Бзенице 392 Расина 80,8 1,35 285 
Машинерија 393 Врањуша 6,8 0,109 115 
Козница 410 Козница 8,7 0,104 110 
Враголија 411 Бонџићка 12,3 0,166 140 
Поглед 412 Загржа 22,1 0,332 270 
Загржа 413 Загржа 16,5 0,248 145 
Рогавска 414 Врањуша 9,0 0,135 100 
Доброљупци 415 Пепељуша 69 0,623 230 
Туцањ 416 Пепељуша 31,1 0,311 115 
Јелакци 556 Јошаница 87,82 1,317 555 
Рокци 572 Плочка 13,08 0,196 185 
Ракићи 573 Плочка 5,8 0,087 90 
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Током израде Катастра МХЕ Србије нису узета у обзир ограни-
чења у погледу ставова локалних заједница, управљања режимом вода, 
водоснабдевања, каналисања и заштите вода, заштите природних и кул-
турно-историјских вредности. Због наведених ограничења и коришћења 
простора у протеклe скоро три деценије, у Просторном плану РС утвр-
ђено је да Катастар МХЕ представља документациону подлогу, а да се 
исте граде на основу техничке документације, која је израђена према 
правилима градње просторних планова подручја посебне намене 
(ПППН) и ПП јединица локалне самоуправе, а у складу са водним усло-
вима и условима заштите природе и простора. Ниво уважавања овог 
вида ограничења условио је да заинтересовани за инвестирање у МХЕ, 
поједине локације проглашавају ”проблематичним”, а од појединих се 
одустало и сматрају се ”изгубљеним”. Под тзв. проблематичним и изгу-
бљеним просторима сматрају се управо они који су еколошки, економ-
ско-географски и културно-историјски најкомплексније валоризовани 
или представљају вредне насеобинске, привредне, инфраструктурне и 
културно-историјске локације и/или целине. 

У условима савремених еколошких и законских норматива овe 
релације треба надоградити чињеницом да се у водотоку мора оставити 
количина воде (биолошки минимум односно гарантовани протицај) која 
се не може сматрати ресурсом (Милинчић А М. 2009). Ђорђевић Б. 
(1990) указује на потребу замене овог појма термином ”еколошки 
гарантован проток”. Ђорђевић Б. и Милановић Т. (2000) поред режима 
гарантованог протока у циљу еколошке функције истичу и важност 
водопривредног минимума као водопривредне категорије која подразу-
мева да се низводно од сваког водозахвата обезбеди довољна количина 
воде за подмиривање потреба низводних корисника. Сагледавајући при-
сутне и растуће захтеве за водним ресурсима Вендеров Л. С. (1980) ува-
жава потребе везане за заштиту природе којима се намећу све оштрија 
ограничења на размере планираног преусмерења протицаја у целини, 
количину воде коју је могуће узети из реке донатора, режим захватања 
воде, техничко решење и избор трасе њеног транспорта и др. 

 
МХЕ на територији општине Александровац 

 
Од многобројних потенцијалних показатеља стања хидрограф-

ских прилика неке територије, најзначајнији су дужина и густина водо-
токова, водни биланс, плувиометријски режим, преовлађујућа класа 
квалитета, ерозиони процеси и др. Речна мрежа сталних и повремених 
токова Општине је разграната (доминира вододржива подлога), али 
неравномерно развијена на појединим деловима територије. Разлике у 



 

 

  

 
 

           М. Милинчић, Б. Мандић, У. Милинчић, Н. Филиповић       Жупски зборник 9/2014 100

густини речне мреже указују на издиференциране услове величине и 
брзине отицања падавина према водотоковима на једној и нивоа евапо-
транспирације на другој страни.  

 

 
Карта 1. Речна мрежа општине Александровац  

(Милинчић А М., Сандић Д., Потић И. и Станимиров Ј. 2010) 
 

Осим појединих изворишних кракова Расине и Јошаничке реке, 
општина Александровац нема дугих значајнијих транзитних токова. 
Oснову речне мреже чине горњи и средњи део тока Пепељуше, односно 
Лесеновачке реке као њен најдужи и најузводнији изворишни крак и 
горњи део тока и слива Расине. Делови територија ова два слива захва-
тају укупно 313,5 km2 или 81,1% укупне територије Oпштине (Милин-
чић А. М. и Сандић, Д. 2006; Милинчић, А. М. и Пецељ, М. 2008).  

Природни услови слива Расине (планински карактер рељефа, 
количина падавина, клима, специфични отицај, геолошка подлога и др.) 
условљавају знатну густину речне мреже (1,23 km/km2). Она је на при-
падајућем сливу Расине у односу на укупну густину речне мреже Опш-
тине већа за 393 m/km2, а више него дупло већа у односу на суседни и 
по територији најзначајнији слив Пепељуше (530 m/km2). Такође, водо-
ток  Расине је због количине падавина у сливу и транзитног својства 
њених изворишних кракова знатно веће водности (Милинчић М. 2012).  
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Табела 2. Планиране МХЕ у сливу Расине на територији  
општине Александровац (према: Екоенерго инжењеринг ДОО, 2010) 

 

 
Током израде Катастра простор општине Александровац, као 

доминантно брдско планински је препознат као потенцијално значајан 
за локације МХЕ. Од укупно 856 описаних профила на територији цен-
тралне Србије њих 14 или 1,64% укупног броја припада територији 
Општине (табела 1), односно знатно више него њено учешће у територи-
ји централне Србије (0,69%). Насупрот, карактерише их релативно мала 
појединачна (од 90 kW до 550 kW) и укупна излазна снага (3,44 MW), са 
учешћем од 0,77% у укупној излазној снази планираних МХЕ на терито-
рији централне Србије. У укупном броју планираних МХЕ једна припада 
категорији микро, а 13 мини ХЕ. Просечна појединачна инсталисана 
снага МХЕ Општине је више него дупло мања у односу на ону за цен-
тралну Србију (245,7 : 524,54 kW). 

 

Слив Редни 
број Субслив Водоток Назив МХЕ Снага 

(kW) 

Год. про-
изв. 

(×106 kWh) 

Р
ас
и
н
а 

1 Врањуша Бзова и Врањ. Велики крст 56 0,252 
2 Врањуша Врањуша Машинерија 145 0,145 
3 Врањуша Врањуша Рогачина 95 0,428 
4 Врањуша Врањуша Чекер 219 0,987 
5 Поломска Поломска Град 149 0,671 
6 Расина Пакленик Пакленик 51 0,230 
7 Расина Расина Бзенице 197 0,887 
8 Расина Добра вода Ржиште 136 0,610 
9 Расина Расина Литице 418 0,807 

10 Расина Расина Плеш 384 1,656 
11 Расина Бонџићки п. Блато 82 0,370 
12 Расина Бонџићки п. Радишевац 99 0,442 
13 Расина Расина Цветковићи 402 1,807 
14 Расина Расина Величковићи 625 2,811 
15 Расина Јабланички п. Грчак 77 0,347 
16 Поломска Гарешница Гарешница 73 0,330 
17 Поломска Бурманска Бурмази 58 0,261 
18 Врањуша Петњица Остреље 53 0,240 
19 Врањуша Рогавска Селице 157 0,690 
20 Врањуша Рогавска Извори 50 0,226 
21 Рогавска Рогавска Велико брдо 52 0,235 
22 Рогавска Рогавска Врела 111 0,500 
23 Расина Загржа Црвени брег 210 0,815 
24 Бонџићки 

п. Врањштица Врањштица 56 0,250 

25 Расина Козничка  Видојевићи 96 0,439 
26 Расина Козничка  Градска коса 169 0,759 
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Карта 2. Шематски приказ планираних МХЕ у сливу Расине  

на територији општине Александровац 
 

Мастер план Хидроенергетски потенцијал општине Алексан-
дровац (Екоенерго инжењеринг ДОО, 2010) као секторски оквир развоја 
издваја 66 потенцијалних локација за МХЕ. Овим планом број потенци-
јалних локација на на територији Општине је повећан за скоро пет пута. 
Просторни план општине Александровац подржава могућност изградње 
објеката који користе обновљиве изворе енергије (Шљиванчанин Д. и 
Вучићевић А. 2010). Конкретно, омогућава да „сви водени токови пред-
стављају потенцијалне локације“ за изградњу МХЕ, у складу са законом 
(Југинус, 2011). Такође, истиче да је „дозвољена и пожељна и евентуална 
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адаптација постојећих старих млинова и воденица у МХЕ, без промене 
њихових габарита“ (Југинус, 2011). 

Мастер план у развојним могућностима МХЕ највећи број лока-
ција дефинише на припадајућим деловима сливова Расине и Пепељуше 
(по 26) и сливу Јошанице – 14. Укупна инсталисана снага планираних 
МХЕ је 9,736 MW, односно 2,83 пута већа од оне дате Катастром. Њих 
37 спадају у категорију микро ХЕ (до 100 kW). Најмања је МХЕ Плоча 
на Коњској реци са 38 kW. Преко 500 kW имају МХЕ Мијовићи – 901 и 
Величковићи – 625. 

 

Табела 3. Планиране МХЕ у сливу Пепељуше на територији  
општине Александровац (према: Екоенерго инжењеринг ДОО, 2010) 

 

Слив Ред. број Субслив Водоток Назив 
МХЕ 

Снага 
(kW) 

Год. про-
изв. (×106 

kWh) 

П
еп
ељ
уш
а 

1 Пепељуша Крупаја Дуњићи I 57 0,256 
2 Пепељуша Пепељуша Вратари 51 0,230 
3 Пепељуша Пепељуша Здравац 63 0,282 
4 Пепељуша Пепељуша Ботуња 72 0,551 
5 Пепељуша Пепељуша Лесеновци 52 0,233 
6 Пепељуша Пепељуша Рековци 225 1,013 
7 Пепељуша Пепељуша Трнавци 53 0,237 
8 Пепељуша Пепељуша Доње поље 76 0,340 
9 Кожетинска р. Глувачки п. Поточари 54 0,241 

10 Новачка р. Кожетинска р. Варина 51 0,229 
11 Пепељуша Новачка р. Новаци 61 0,272 
12 Пепељуша Велика р. Кожетин I 77 0,345 
13 Кожетинска р. Дубовица Венчац 51 0,231 
14 Кожетинска р. Пуховачка р. Трнавац 53 0,237 
15 Кожетинска р. Пуховачка р. Кожетин 60 0,268 
16 Мала р. Дреначка р. Шиб 58 0,838 
17 Мала р. Дреначка р. Дренча 73 0,329 
18 Мала р. Дреначка р. Прокоп 65 0,293 
19 Пепељуша Мала р. Тулеж 54 0,241 
20 Мала р. Мала р. Крчевине 93 0,418 
21 Мала р. Мала р. Вел. ливада 118 0,523 
22 Пепељуша Пепељуша Г. Ступањ 51 0,228 
23 Пепељуша Пепељуша Чука 224 1,009 
24 Пепељуша Пепељуша Кључ 177 0,795 
25 Пепељуша Пепељуша Присоје 339 1,527 
26 Пепељуша Пепељуша Присоје I 253 1,137 

 
У припадајућем делу слива Расине планирано је 26 МХЕ (13 

микро и 13 мини), укупне снаге 4,22 MW или 43,3% планиране инстали-
сане снаге за територију Општине. Највеће по инсталисаној снази су: 
Величковићи – 645, Литице – 418 и Цветковићи 402 kW. За њихову реа-
лизацију потребно је урадити 22 km доводних цевовода и више од 10,6 
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km цевовода под притиском. Специфична је  микро ХЕ Пакленик која са 
само 51 kW инсталисане снаге подразумева 1,7 km цеви под притиском 

 

 
Карта 3. Шематски приказ планираних МХЕ у сливу Пепељуше  

на територији општине Александровац 
 

Код Пепељуше је планирано 26 МХЕ (20 микро и 6 мини) са уку-
пно 2,56 MW и просечном инсталисаном снагом мањом од 100 kW. Нај-
веће су: Присоје – 339 , Присоје 1 – 253 и Рековци – 225 kW. За њихову 
реализацију предвиђено је 18,8 km доводних цеви и преко 26 km цеви 
под притиском. Код 8 МХЕ планирано је постављање цевних система 
појединачне дужине веће од 2 km, а најдуже су код: Тулеж – 2,9, Венчац 
– 2,6, Чука – 2,4. 

Табела 4. Планиране мале хидро електране у жупском делу слива  
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Јошаничке реке (према: Екоенерго инжењеринг ДОО, 2010) 
 

Слив 

Редни 
број Субслив Водоток Назив 

МХЕ 
Снага 
(kW) 

Год. про-
изв. 

(×106 
kWh) 

Јо
ш
ан
и
ц
а 

1 Плочка Коњска Смречје 77 0,345 
2 Плочка Коњска Станојчићи 109 0,490 
3 Плочка Коњска Маринковићи 77 0,347 
4 Плочка Коњска Плоча 84 0,380 
5 Плочка Бачевачки 

п. 
Селиште 79 0,356 

6 Плочка Плочка Петловац 129 0,528 
7 Плочка Плочка Ивљани 159 0,715 
8 Плочка Плочка Дуњићи 124 0,557 
9 Плочка Плочка Градиште 169 0,759 

10 Крива р. Крива р. Градиште I 244 1,097 
11 Крива р. Крива р. Савковићи 471 2,118 
12 Јошаница Велики п. Челин 88 0,397 
13 Јошаница Велики п. Руско брдо 138 0,619 
14 Јошаница Јошаница Мијовићи 901 4,052 

 

 
Карта 4. Шематски приказ планираних МХЕ у сливу Пепељуше  

на територији општине Александровац 
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У сливу Јошанице планирано је 14 МХЕ (5 микро и 9 мини) са 
укупном инсталисаном снагом од 2,85 MW. Просечна инсталисана снага 
је нешто већа од 203 kW. Само три МХЕ имају већу инсталисану снагу 
од просека: Мијовићи – 901, Градиште 1 – 244 и Савковићи – 471 kW. 
Осим по инсталисаној снази МХЕ Мијовићи се издвајају и по обиму 
предвиђених радова. Укупна дужина цевовода износи 2,3 km. Укупна 
дужина планираних доводних цевовода у овом делу слива је 14,5 km, а 
цевовода под притиском 2,25 km. 

 
Закључак 

 
Водни ресурси су од виталног значаја за све људске активности, 

почев од биолошког опстанка, пољопривреде до најсложенијих видова 
индустријске производње. Општина Александровац расположиву коли-
чину воде као геофизичку категорију покушава да сагледа као ресурс у 
складу са својим потребама и присутним трендовима. Самоизлив топле 
минералне воде, у и поред корита реке Расине, код села Бзенице био је 
повод за развој идеје о изградњи бањског комплекса – треће бање испод 
Жељина (Политика, 1937. и  Борба, 1976). Ресурси маломинералних 
подземних вода су сагледавани, а делимично и валоризовани, у функци-
ји индустрије флаширања вода за пиће. На Расини је резервисан прос-
тор за формирање велике полифункционалне акумулације (треће у сли-
ву), у функцији дугорочних водопривредних циљева водоснабдевања 
Србије. Овај рад је приказао планове за изградњу МХЕ у функцији 
коришћења потенцијала текућих вода као обновљивог извора енергије.  

Несумљиво да планова за коришћење вода на територији Опш-
тине има и да они континуирано еволуирају у складу са актуелним 
друштвеним тенденцијама, а делом и са расположивим ресурсима. 
Међутим, водни ресурси општине Александровац су генерално оскудни, 
често загађени, а сезонски и просторно неравномерно распоређени и 
доступни. Бујични плувиометријски режим и знатан интензитет ерозив-
них процеса само појачавају ограничења у валоризацији и експлоатаци-
ји водних ресурса. Заправо, дефицит вода у већини насеља Општине 
представља прворазредну детерминанту опстанка и развоја. Привреда, 
такође трпи последице дефицита расположивих вода. Зато је још пре 
пола века започет интензиван прелазак из комуналне у регионалну фазу 
планирања, управљања и решавања питања водоснабдевања, са изрази-
тим усложњавањем водопривредног система. Тада се приступило тран-
сферу вода (систем „Жељин“) из горњег дела слива Расине у слив Пепе-
љуше. Током времена поједина насеља Општине су питање водоснабде-
вања решавала и са других водосистема: „Ћелије-Крушевац“ и „Ћелије-



 

 

 
 
 

Мале хидроелектране на територији општине Александровац…  107

Александровац“. Упоредо са постојећом сложеном, а за потребе насеља и 
привреде функционално недовољно развијеном, структуром водопривре-
дног ситема Општине перспективно треба рачунати са експанзијом сис-
тема МХЕ.  

Од 2013. године ресорно Министарство је на нивоу Србије обја-
вило два позива за изградњу укупно 450 МХЕ. Заправо, ови јавни позиви 
указују да општина Александровац још увек није препозната на нивоу 
Републике као територија посебно интресантна за инвестирање у овом 
сектору. Приказане анализе указују да услова за производњу електричне 
енергије из хидропотенцијала има, а да је оваква активност пожељна. 
Међутим, нужно је уважити и сложене геопросторне релације природ-
них, социјалних и еколошких детерминанти простора.  

 
 
 

РЕЗИМЕ 
 

МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
АЛЕКСАНДРОВАЦ – МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА 

 
Енергија воде је од давнина у функцији људског рада. Она скра-

ћује време и штеди енергију људи у обављању различитих послова, а 
тиме и помаже социјалну еволуцију друштва. Развој друштва увећава 
енергетску зависност, а обезбеђење енергије постаје основно питање 
развоја. Глобални енергетски трендови показују тенденцију ка фавори-
зовању обновљивих извора енергије, а мале хидоелектране (МХЕ) су 
често у фокусу ових питања. 

Иако се њихова валоризација и експлоатација често тумачи као 
апсолутно прихватљива реално се постављају многобројни геопросторни 
проблеми. Посебно је то карактеристично за актуелни период интензив-
не површинске експанзије ових система у простору. Овај рад je сагледаo 
могућности и ограничења територије општине Александровац у изград-
њи МХЕ и експлоатацији обновљивих извора енергије хидролошког 
потенцијала. Aнализа Катастра МХЕ из 1987. и Мастер плана Хидрое-
нергетског потенцијала општине Александровац указују да потенцијал 
постоји, али је његов значај пренаглашен. Такође, планове изградње 
МХЕ треба ускладити са другим водопривредним проблемима и плано-
вима.    
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SUMMARY 

 
SMALL HYDROPOWER PLANTS ON THE MUNICIPAL TERRITORY  

OF ALEKSANDROVAC – POSSIBILITIES AND LIMITATIONS 
 
The hydropower has long been of use to the human race. It reduces 

the time and saves energy when performing different tasks, and thus pro-
motes social evolution. Development of society increases energy dependen-
ce and the need to provide the energy has become a fundamental develop-
mental issue. Global energy trends show a tendency towards favoring 
renewable energy and small hydropower plants (HPP) are often the focus 
of these questions. 

Although their valorization and exploitation are often interpreted 
as absolutely acceptable, realistically numerous geospatial problems are 
noticed. This is especially characteristic for the actual period of intensive 
expansion of the surface area of these systems. This paper has examined 
the possibilities and limitations of the municipal territory of Aleksandrovac 
regarding the construction of the hydropower plant and exploitation of 
renewable energy sources of hydrological potential. The analysis of the 
Land Registry of Small Hydropower plants in 1987 and the Master Plan for 
the Hydropower potential of the municipality of Aleksandrovac indicate 
that the potential exists, but that its importance is overstated. Also, the 
construction plans for Small Hydropower plants should be balanced with 
other water management problems and plans. 
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УКУПНА ПРОДУКТИВНОСТ СОРТЕ ТАМЈАНИКА 
БЕЛА У УСЛОВИМА ЖУПСКОГ ВИНОГОРЈА 

 
 

АПСТРАКТ: У раду су представљени најважнији резултати агро-
биолошких особина сорте Тамјаника бела у агроеколошким условима жуп-
ског виногорја. Истраживања су обављена у производном винограду прива-
тног власништва, на локалитету Сврачак. Виноград је подигнут 1981. 
године. Размак садње је 2.8 х 0.9 м. Ова истраживања су трајала три 
године, у периоду 2000-2002, и праћени су следећи показатељи: фенолошка 
осматрања, просечна маса ластара, укупна продуктивност окца и укупна 
продуктивност чокота. Агроеколошки услови су били повољни за раст и 
развиће ове сорте. Циљ ових истраживања је био да се утврде важнија 
агробиолошка својства сорте Тамјаника бела и могућност њеног даљег 
ширења и гајења у жупском виногорју. На основу резултата ових истра-
живања може се закључити да ова сорта испољава позитивна агробиоло-
шка својства. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: еколошки услови, маса ластара, продуктивност 

окца и чокота. 
 

Увод 
 

Costacurta et al. (2003) наводе да постоји много старих сорти 
винове лозе којима је, због карактеристичног мириса, заједничко име 
мускат и да је извршено мултидисциплинарно испитивање 64 мускатне 
лозе, које директно или индиректно воде порекло од три сорте: Moscato 
Bianco, Mosсato d,Aleksandria i Moscato Giallo. Тамјаника бела је стара 
аутохтона сорта. Истраживања генетичког профила 12 традиционалних 
сората винове лозе у Србији (Bešlić et al., 2012), показују да су две сорте 
Тамјанике идентичне као Moscato Giallo и Moscato Rosa.    

Према наводима великог броја аутора: (Накаламић, 1981; Жунић 
и Аврамов, 1994; Гарић, 1997; Ћирковић, 2003; Јовановић, 2005) и др., 
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агробиолошка својства варирају под утицајем временских услова у 
периоду истраживања, примењене ампелотехнике, узгојног облика, 
нечина резидбе итд. 

 
Материјал и методе рада 

 
Испитивања су обављена у периоду 2000-2002. године у произво-

дном засаду индивидуалног сектора у селу Тржац, локалитет Сврачак, у 
жупском виногорју. Виноград је засађен 1981. године. Размак садње 
износи 2.8 х 0.9 м. Узгојни облик је једнокрака хоризонтална кордуница 
на којој су примењене следеће варијанте резидбе:  

– Варијанта 1: 3х3+3х2=15 окаца по чокоту      
– Варијанта 2: 3х5=15 окаца по чокоту. 
Статистичка обрада података је вршена методом анализе вари-

јансе (модел I) за потпуно случајни блок систем (RCBD - random com-
plete block design), са третманима година и варијанти резидбе у 4 пона-
вљања са по 5 чокота у једној варијанти. 

 У периоду истраживања праћени су следећи  показатељи: 
– фенолошка осматрања,  
– средње месечне, годишње и температуре ваздуха у периоду 

вегетације, 
– количина падавина по месецима, годишња и у периоду вегетације, 
– укупна продуктивност окца, 
– укупна продуктивност чокота. 
Климатски услови (температуре ваздуха и количина падавина) у 

периоду истраживања су приказани у табелама 1 и 2. Климатски пара-
метри су били слични вишегодишњем просеку повољни за развој сорте 
Тамјаника бела. Сума активних температура за период вегетације изно-
си 35280С (просечно за период од 20 година). Дужина вегетационог 
периода износи 198 дана. Просечне годишње количине падавина у  жуп-
ском виногорју износе  578.3 мм. Укупно трајање сунчевог сјаја годиш-
ње износи 2350 часова.  

У пероду истраживања показатељи климе су имали следеће вре-
дности: термички коефицијент 1.8%, хелиотермички коефицијент 4.53, 
хидротермички коефицијент за време вегетације 1.16 и биоклиматски 
коефицијент 6.58.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Укупна продуктивност сорте Тамјаника бела у жупском виногорју  113

Табела 1. Средње месечне температуре ваздуха у периоду истраживања (0С) 
Table 1. Mean mounthly temperature in the period of investigation (0С) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

IV-
X 

2000 -2.5 3.3 7.1 14.3 17.5 20.0 21.8 23.1 15.9 12.4 10.9 4.3 12.3 17.9 
2001 3.3 3.9 10.8 10.3 16.1 17.5 21.4 22.1 15.4 13.7 4.8 -3.1 11.4 16.6 
2002 -1.1 6.7 9.5 10.9 17.7 21.1 23.0 21.1 16.2 15.9 8.8 -0.4 12.5 17.9 

 
Табела 2. Количина падавина у периоду истраживања (mm) 

Table 2. The amount of rainfall during the period of investigation (mm) 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. IV-X 
2000 37.0 31.9 21.8 33.8 36.9 64.3 34.3 36.5 69.0 13.0 26.0 25.4 429.9 287.6 
2001 19.9 29.4 23.5 112.5 79.4 59.4 58.7 48.1 112.3 2.2 43.1 33.2 621.7 472.6 
2002 29.8 17.5 23.3 84.7 69.6 61.1 82.7 89.5 69.8 59.0 19.5 63.3 669.8 516.4 

 
Резултати и дискусија 

 
Подаци о почетку и трајању фенофаза развића приказани су у 

табели 3.  
 

Табела 3. Фенолошка осматрања сорте Тамјаника бела 
Table 3. Phenological stages of the vine cultivar White Tamjanika development 

Фенофазе  
Stage of development 

Година испитивања 
Year of investigation 

Просек  
Avarage 

2000 2001 2002  
Сузење  
Bleeding sap 

26.03. 
March 26th 

15.03. 
 March 

15th 

21.03. 
March 21th. 

20.03. 
March 20th 

Отварање окаца 
Time of bud burst  

О6.04. 
April 6th 

15.04. 
April 15th 

12.04. 
April 12th. 

11.04. 
April 11th 

Почетак цветања 
Beginning of flowering 

26.05. 
May 26th 

02.06. 
June 2th. 

29.05. 
May 29th. 

29.05. 
May 29th 

Крај цветања 
End of flowering 

03.06. 
June 3th 

13.06. 
June 13th 

09.06. 
June 9th 

08.06. 
June 8th. 

Шарак  
Veraison  

03.08. 
August 3th 

10.08. 
August 

10th. 

17.08. 
August 7th 

07.08. 
August 7th 

Пуна зрелост 
Full berry maturity 

01.10. 
October 1th 

06.10. 
October 

6th. 

04.10. 
October 4th 

03.10. 
October 3h 

 
Сузење лозе одвијало се од 15. до 26. марта. Отварање окаца нај-

раније је почело у 2000. години (6. априла), а најкасније у 2001. години 
(15. априла).  
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Почетак и крај цветања наступили су у различито време, што 
значи да је цветање различито и трајало. Нешто раније цветање одвијало 
се у 2000. години што је последица знатно виших температура у мају и 
јуну месецу у односу на остале две године. Просечан датум појаве шар-
ка је био 7. августа. Пуна зрелост грожђа се поклапа са датумима бербе 
грожђа и просечно она је била 3. октобра.  

 
Табела 4. Просечна маса ластара (г) 
Table 4. Avarage the weight cane (g) 

Година испитивања 
Year of investigation 

Варијантe 
Variants 

 
Кратки кондири 

Short spurs 
Дуги кондири 

Long spurs 
Просек 
Avarage 

2000 54.81 55.09 54.95 
2001 52.67 54.02 53.34 
2002 46.96 45.81 46.38 

Просек- Avarage 51.48 51.64 51.56 
CV (%) 9.30 10.30 9.78 
F-тест 
F-test 

Године  
Years 

Варијанте  
Variants 

Интеракција 
Interaction 

 70.63** 0.06 1.34 
 

lsd0.05 
Године 
Years 

Варијанте 
Variants  

Интеракција 
Interaction 

 2.01 1.64 2.84 
lsd0.01 2.86 2.33 4.04 

 
Највећа просечна маса ластара забележена је 2000. године. Про-

сечна маса ластара у тој години за варијанту са кратким кондирима 
износила је 54.81, нешто мање него код варијанте са дугим кондирима 
55.09. Ове разлике нису потврђене као статистички значајне. Такође 
просечне вредности ове године нису оцењене као статистички значајне у 
односу на вредности 2001. (таб.4.) Треба нагласити да су статистички 
веома значајне разлике потврђене у односу на 2002. годину као и изме-
ђу 2001. и 2002. године. Између варијанти резидбе нису потврђене ста-
тистичке разлике.  
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Табела 5. Укупна продуктивност окца (г) 
Table 5. Bearing balance per bud (g) 

Година испити-
вања 

Year of investiga-
tion 

Варијантe  
Variants 

Кратки кондири 
Short spurs 

Дуги кондири 
Long spurs 

Просек 
Avarage 

2000 279.42 293.52 286.47 
2001 209.76 203.34 206.55 
2002 193.07 186.85 189.96 

Просек- Avarage 227.42 227.90 227.66 
CV (%) 19.63 23.15 21.37 

F-тест 
F-test 

Године  
Years 

Варијанте  
Variants 

Интеракција Inte-
raction 

184.03** 0.01 2.40 

 
lsd0.05 

Године 
Years 

Варијанте 
Variants  

Интеракција 
Interaction 

14.11 11.52 19.95 
lsd0.01 20.07 16.39 28.38 
 
Укупна продуктивност окца представља збир приноса грожђа по 

окцу и масе резидбом одбачене лозе по окцу. Како се из табеле 5 види 
продуктивност окца је веома значајно варирала у границама од 189.96 
(2002) до 286.47 (2000). Ове разлике између година испитивања су дока-
зане као статистички веома значајне, док између варијанти резидбе 
нису потврђене статистички значајне разлике.  

У укупној количини створене масе грожђа и ластара, удео грож-
ђа је у просеку износио 77.9%, а удео масе ластара 22.1%. Према овим 
подацима однос приноса грожђа и масе лозе у просеку је варирао око 4, 
то значи да 1 кг вегетативног прираста образује око 4 кг грожђа. Нешто 
веће вредности добијене су за сорту Ризлинг италијански, око 5 кг 
(Гарић, 1997). Имајући ове податке у виду и податке других аутора 
(Накаламић, 1981), може се закључити да је дошло до правилног односа 
између растења и родности лозе, односно између вегетативног потенци-
јала чокота и приноса грожђа. 

Како се из табеле 6 види највећа продуктивност чокота је била 
2000. године (3479.70). Разлике између 2000. и друге две године потвр-
ђене су као статистички веома значајне. Између друге две године испи-
тивања није било статистички значајних разлика. Између варијанти 
резидбе није било статистичких разлика. 
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Табела 6. Укупна продуктивност чокота (г) 
Table . 6. Bearing balance per vine (g) 

Година испитивања 
Year of investigation 

Варијантe/Variants 
Кратки кондири 

Short spurs 
Дуги кондири 

Long spurs 
Просек 
Avarage 

2000 3374.00 3585.50 3479.70 
2001 2370.10 2273.70 2321.90 
2002 2208.60 2115.20 2161.90 

Просек- Avarage 2650.90 2658.10 2654.50 
CV (%) 23.82 28.27 26.04 

F-тест 
F-test 

Године  
Years 

Варијанте  
Variants 

Интеракција 
Interaction 

158.82** 0.01 2.40 

 
lsd0.05 

Године 
Years 

Варијанте 
Variants  

Интеракција 
Interaction 

211.59 172.76 299.23 
lsd0.01 301.05 245.81 425.75 

 

Закључак 
 

На основу анализе података истраживања вегетативног потенци-
јала сорте Тамјаника бела у жупском виногорју могу се извести следећи 
закључци: 

Агроеколошки услови  жупског виногорја су повољни за  нор-
мално растење и осигурање високих приноса и квалитета грожђа сорте 
Тамјаника бела. Такође климатски параметри у време истраживања 
били су слични вишегодишњем просеку, а показатељи климе у опти-
малним вредностима.  

Просечна маса ластара је варирала по варијантама резидбе (кра-
тки и дуги кондири) и годинама истраживања. Између варијанти резид-
бе нису потврђене статитистички значајне разлике (имајући у виду јед-
нако оптерећење чокота родним окцима), док су вредности између поје-
диних година потврђене као статистички веома значајне. 

Имајући у виду укупну продуктивност окца која је износила 
189.96 (2002) до 286.47 (2000), може се закључити да је дошло до пра-
вилног односа између растења и родности лозе, односно између вегета-
тивног потенцијала чокота и приноса грожђа. Између варијанти резидбе 
нису потврђене статистички значајне разлике (није испољен утицај 
резидбе на испитивани параметар), док су разлике између појединих 
година статистички веома значајне. 

Укупна продуктивност чокота 2000. године (3479.70) је била нај-
већа, а најмања 2002. године (2161.90), које су разлике биле статистич-
ки веома значајне између година испитивања док између варијанти нису 
потврђене. 



 

 

 
 
 

Укупна продуктивност сорте Тамјаника бела у жупском виногорју  117

РЕЗИМЕ 
 

УКУПНА ПРОДУКТИВНОСТ СОРТЕ ТАМЈАНИКА БЕЛА  
У УСЛОВИМА ЖУПСКОГ ВИНОГОРЈА 

 
У овом раду су представљени најважнији резултати агробиолош-

ких особина сорте Тамјаника бела у агроеколошким условима жупског 
виногорја. Истраживања су обављена у производном винограду приват-
ног власништва, на локалитету Сврачак. Виноград је подигнут 1981. 
године. Размак садње је 2.8 х 0.9 м. Ова истраживања су трајала три 
године, у периоду 2000-2002, и праћени су следећи показатељи: фено-
лошка осматрања, просечна маса ластара, укупна продуктивност окца и 
укупна продуктивност чокота. Агроеколошки услови су били повољни за 
раст и развиће ове сорте. Циљ ових истраживања је био да се утврде 
важнија агробиолошка својства сорте Тамјаника бела и могућност њеног 
даљег ширења и гајења у жупском виногорју. На основу резултата ових 
истраживања може се закључити да ова сорта испољава позитивна агро-
биолошка својства. 

 
SUMMARY 

 
THE VEGETATIVE POTENTIAL OF THE VINE CULTIVAR `WHITE 

TAMJANIKA` IN CONDITIONS OF ŽUPA VINE DISTRICT 
 
This paper presents results of some important agrobiological traitis 

of the cultivar  ‘White Tamjanika’ in the agroecological conditions of Župa 
vine district. The investigation was carried out at a productive vineyard in 
private property, at the location Svračak. The vineyard was established in 
1981. Planting distance was 2.8 x 0.9 m. This investigation lasted three 
years, the period 2000-2002, and it included phenological observation, ava-
rage the weight cane and bearing balance per bud and bearing balance per 
vine. Weather conditions were favorable for development of this cultivar. 
The stady aimed to observe important agrobiological traitis of the cultivar 
‘White Tamjanika’, as well possibility growing and spreading in the conditi-
ons of Župa vine district. On the basis of the obtained results it can be con-
cluded that this cultivar has shown positive agrobiological traitis. 
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Крушевац, Владимира Ћоровића 8 

 
 
 
 

СТАРЕ ЦРКВЕ И ЦРКВИШТА (ЦРКВИНЕ)  
НА КОПАОНИКУ 

 
 

АПСТРАКТ: У овом раду је дат преглед црквених објеката на 
Копаонику, значајном станишту људи у прошлости. Посебно је описана 
свака црква и црквина (црквиште), преостале из времена Римљана, Грка, 
преко српског средњег века, робовања под Турцима и после ослобођења од 
Турака, до шесте деценије ХХ века.  

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Копаоник, старе цркве, црквине (црквишта), 

копаоничка насеља, Срби, Римљани, Немања, Лазар, Стефан Лазаревић. 
 

Подручје Копаоника са Рашком облашћу стара је српска област. 
Рудна богатства Копаоника привлачила су многе људе да ту потраже 
животне услове и остану, иако је крај врлетан. Њима су се придружили 
многи гоњени ратним неприликама у старим српским крајевима запад-
но и јужно од Копаоника. После вишевековног робовања под Турцима 
највећи део ове области у састав Србије улази 1833. године, потом 
1876/78. и коначно, у целости, 1912. године. 

Италијани и путописци Копаоник називају Montagna dell`argento, 
сребрном планином, јер су ту била бројна налазишта сребра, али и оло-
ва, гвожђа, цинка и злата. На местима где је било старих рудокопа било 
је радника мајданџија и рударских колонија још у време Римљана. Мно-
га од тих места су касније запустела, а народ их зове селишта или стара 
села. Велики је ту број радничких колонија, села и заселака, старина – 
старе цркве, црквишта (црквина), гробља, тргови, старо рударство и 
његови трагови, путне комуникације које су из Дубровника и Рашке 
водиле преко Копаоника у Топлицу, а од Бање се један крак одвајао и 
водио у Крушевац, како је и у наше време.       

На Копаонику, вишевековном националном и етничком просто-
ру Срба значајни су трагови боравка и многих других народа: „Џидови“ 
(Чивути, Јевреји), Латини, Црновукци (које зову: Грци, Цинцари), Власи, 
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Дубровчани, Далматинци, Саси, Турци, до најновијих продора Арбанаса 
у јужно подножје Копаоника, после великих сеоба Срба на север. 

Копаоник обухвата десну страну Ибра, део Жупе александровач-
ке, Мало Косово, Горњи Лаб, део Топлице и додирне делове са Жељином.      

Многобројни су трагови старијег живота у овим крајевима. Мно-
го је старих цркава. Нема скоро ни једног села или већег засеока у коме 
нема старе цркве или места за које се не зна да је била стара црква. Ове 
старе цркве или су сасвим порушене и распознају се само темељи или 
места где су биле (Црквиште, Црквина, Стара црква), или су још очува-
ни зидови, па и цела црква. Све се ове старе цркве могу поделити у две 
групе: велике, лепо саграђене цркве и манастири и мале, просте црквице. 
У прву групу спадају Стара Павлица, Нова Павлица, Лепенац), а у другу 
преко 90 малих црквица. Али се овде намеће питање: од куда тако много 
тих старих црквица у овој области? Народно предање не уме на то да да 
одговор. За неке од ових црквица прича се да их је правио Немања, Св. 
Сава или цар Костадин и царица Јела, за сваку готово кажу да је врло 
стара, да је постојала пре манастира. 

То су највероватније биле мале властелинске цркве из средњег 
века, које су поједини властелини градили на својим баштинама, овде 
близу Жиче и Студенице; ту где је била прва српска архиепископија, у 
области најчистијег хришћанства у српским земљама па није чудо што 
налазимо тако много старих цркава. Цркве су у средњем веку најчешће 
подизали владари (Немања, Св. Сава, краљ Урош, кнез Лазар, деспот 
Стефан), али и имућни људи на свом имању. Властела, велика и мала, 
угледала се на своје краљеве, цареве и деспоте па је и сама градила црк-
ве. На овакав закључак упућује нас и путни извештај Француза Буркада, 
балканског путника из XIV века, јер он за наше суседе и угледне Грке 
пише ово: „...А ко год има толико, да од свог имања може одвојити да 
издржава једног човека, диже цркву на свом властитом имању...и поста-
вља попа којега сам хоће...“ (Стојан Новаковић, Буркад и Бертрандон де 
ла Брокијер, Гласник Српског Ученог Друштва, 81). Осим тога о овим 
баштинским црквама и поповима говори и Душанов Законик, што значи 
да их је било доста у то доба. 

Цркве по времену настанка: „латинске“, грчке, српске средњове-
ковне „старовремске“ из немањићког су доба, Лазаревог доба и каснијег 
периода. Биле су парохијске цркве или манастири (забележена су места 
улегнућа на којима су биле манастирске ћелије). Латинске цркве забе-
лежене су у местима: Боће, Копорић, Плана, Стари Трг, Рвати. Углавном 
су биле посвећене Св. Томи. 

Цркве су посвећене: Св. Сави, Св. Ђурђу, Спасов дану, Лазарев дану, 
Св. Врачевима, Св. Пророку Илији, Св. кнезу Лазару, Св. Пантелејмону, 
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Св. Стефану, Св. Роману, Св. Алексеју, Св. Јовану Крститељу, Св. Бого-
родици, Св. Николи, Св. Петки, Великој Госпојини, Св. Архангелу, Пре-
ображењу „Благе Маре“ (Марије Магдалене), Св. Томи (код католика).      

Вековима су паљене и рушене цркве на Копаонику: Турци током 
свих векова робовања палили су и рушили цркве, скрнавили их, напада-
ли и убијали народ на саборима поред цркава; Арбанаси су то масовно 
чинили после 1756. и 1876. године. Цркве су страдале и при елементар-
ним непогодама (громови, земљотреси) или разаране водом, одронима 
стена или земље. 

По сачуваним легендама цркве су често „прелетале“ с једног кра-
ја на други најчешће због несрећних прилика, да би се „опрале“ од 
невино проливене крви због турског зулума. Ноћу би склизнуле у реку, а 
сутрадан освануле с друге стране реке. Не ретко би цркве биле помера-
не и поново постављане у некој забити, даље од очију Турака. 

Поред цркава су се неретко одржавали „глухи“ црквени сабори, 
без музике и весеља, да би се одала пошта изгинулим и исеченим од 
Турака. 

Цркве су вековима одржаване не само од стране ктитора, већ и 
од стране мештана обнављане, нарочито после ратова 1756. и Арбанаш-
ких зулума 1876. године. 

Многа насеља, села и засеоци неретко су имали и по две-три 
цркве. 

Цркве су биле мале а бројне (као и насеља), зидане опеком од 
обичног, ломљеног камена, а било је и чатмара па су врло слабо очува-
не. Негде стоје темељи, а негде на површини нема никаквих остатака, 
него само име „црквина“ или „црквиште“ сведоче да су ту биле цркве. 

Народ је, очито, био побожан, у поштовању су биле постојеће 
цркве, али и „старе“ и латинске цркве. 

Поред цркава на простору Копаоника бележе се и бројни топо-
ними: Црквене воде, Вода Св. Саве, Савин извор, Савина чесма, попов 
поток и др. 

За простор Копаоника од изузетног значаја су истраживања 
Радомира М. Илића (1877–1909, Ибар: антропогеографска проучавања, 
1905) и Радослава Љ. Павловића (1897–1983, Копаоник: антропогео-
графска испитивања, 1934–1968). Оба аутора су испитивала порекло и 
кретање становништва Копаоника, али и оно што је предмет наших 
истраживања – црквени објекти и црквишта на овом јединственом прос-
тору, још од примања хришћанства старих Римљана, преко српског сре-
дњег века, све до краја прве половине ХХ века. 
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Бабица. У селу се налази црквина Св. Петка, у гробљу више сеос-
ке цркве, храм Покрова Богородице. 

Баре. Од Цркве су, иза Зида, оронули зидови неке цркве. 
Батоте. У Стојићима стајала је дуго времена црквина Никољача, 

храм посвећен Св. Николи летњем. Године 1931. на црквини је подигну-
та црквица.  Храм је посвећен истом свецу.      

Беласица. Близу Куле, на десној страни Кулског потока, била је 
црква. Зову је Стара црква, а другу – Нова црква, на левој страни реке, 
крај извора Белих вода. 

Бело Брдо. Око црквине и Извора у Селишту земљиште је врло 
неравно. Стара црква Св. Петке одавно је порушена „до темеља“. 

Бељак. Средњовековни Кукањ био је у Селишту. Овде је сада 
мања црква посвећена Св. ап. и јев. Марку, обновљена на месту цркве 
Ваведења Богородице, унутар црквених темеља. У црквеном поду је 
одломак надгробне плоче величине 18х27 цм. На другом одломку плоче 
величине 23х28 цм је оштећен натпис (чува се у цркви). 

Бистрица. Високо на левој страни долине реке Бистрице у Ујка-
новићима била је црквина и старо српско гробље. Види се мало улегну-
ће на месту негдашње црквице. Место на којем је била мала црква зове 
се Црквина. Црквина и гробље су у огради од дасакa (тарабе). На гробо-
вима око црквице побијени су мали крстови с урезаним крстовима. Село 
се одржало до 1850. године. 

Блажево. На Дубљу је црквина Св. Петка. Око црквине је „старо“ 
и данашње гробље. 

Бољетин. У подножју Соколице је манастир Соколица, храм 
посвећен Великој Госпојини. Манастир је дуго био у рушевинама, па га 
је око 1850. године обновио прилозима и новцем из откопане „оставе“ у 
Раденцу – „радевачким парама“ Радован Остојић из Житковца, села 
„Преко Ибра“. У манастиру се чува кип Богородице израђен од мерме-
ра, вредно уметничко дело. Становници мисле да је кип Богородичин 
пренесен у Бољетин из Богородичине цркве у Старом Тргу у Трепчи. О 
Великој Госпојини крај манастира се купи велики сабор. 

Борчане. По Светостефанској хрисовуљи Борчане је место у 
међама села Сочанице, а г. 1170. у покрајини је Копаоник, у нурији 
попа Матеја. Село је око цркве и школе. У селишту око цркве су улегну-
ћа и остаци темеља неких грађевина. Црква је посвећена Покрову Бого-
родице. Између два светска рата је обновљена на месту старе црквине. 

Ботурићи. Црква Св. Архангела, обновљена је 1922. године на 
истом месту где је дотле стајала стара црквина посвећена Св. Архангелу 
летњем. Код обновљене цркве у ограђеној црквеној порти је старо гроб-
ље, скоро потпуно разорено. 
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Боће. Код „латинске“ црквине се обавља „сеоска“ молитва на дан 
друге Тројице, на Духовски понедељак, док се код црквине купи сабор 
прве младе недеље по Петров дану. На Црквенцу је „некад“ била мала 
црква, али сада од ње нема трага. 

Брвеник. Манастир се не лоцира ближе (у нахији Брвеник) и не 
наводи по имену. Наводи се само да калуђери обављају соколарску слу-
жбу. Као неко полазиште за идентификацију могла би да послужи лива-
да Љупкине (или сл.). Белешка је из пописа насталог 1548. године 
(Зворнички дефтер Но 260). 

Нова црква, манастир који припада Брвенику. Године 1548. 
обрађује се његово имање. Касније се не помиње. 

Брзанце. Прича се да су на брду Попова глава Арбанаси убили 
неког попа и одсекли му главу. Верује се да је ту била црква. 

Брус. За турске владавине Брус је „јалија“, испаша за овце сеоске 
Мале (Доње) Грабовнице. Господар, сеоски ага – Турчин дао је ову јали-
ју у размену за „добру (белу) кобилу и ћуп масла“ Живку Старинцу из 
Дртеваца. Живко поклања јалију општини бруској (у засеоку Трошанов-
цима) и одређује да се на дарованом земљишту подигне црква и да зем-
љиште заувек остане црквено. Испред става Расине и Грашевачке реке 
уздигла се велика висока плавина слагањем материјала  што их реке ту 
пренеше. На највишем заравњеном делу плавине, поред старе црквине 
„Код Дрена“ саграђена је 1836. године нова црква „На Брусу“, посве-
ћена Преображењу Господњем.Шездесетих година XIX века, на левој 
страни цркве идући западу, над десном обалом Расине, изграђене су 
куће за становање, трговачке и занатлијске радње од слабог материјала 
на плацевима издељеног црквеног земљишта „откупљеног“ од цркве. 
Крај цркве Преображење сахрањивали су свештенике и поједине члано-
ве њихових породица. Најстарији натпис на надгробној плочи је из 1841. 
године. 

Велика Грабовница.1 Уочи Другог св. рата у Падинама на десној 
страни реке Грабовнице, скоро над коритом речним и на месту које зову 
Пади (у Поповићима) откопана је стара црквина. За храм цркве се не 
зна. Мештани знају само толико да је цркву „Благе Марије“ (Марије 
Магдалене), 22. јул по ст. кал.) служио Милош Костић Поповић (од 
Поповића са Пади), од 1836–1852. године, свештеник бруске цркве „на 
Брусу“. Црквина је међу врло старим храстовима, у огради од дасака 
(тарабе) и у великом је поштовању у народу. О Благој Марији на црквини 
се купи велики сабор из завета на Огњену Марију (17. јул по ст. кал.). 
Тад долази свештеник из Бруса и у црквини служи службу. 

                                                 
1 Радослав Љ. Павловић, Расина–Козник–Жупа, Копаоник, Брус 2012, 287. 
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Велико Рибаре. На црквишту, на Гочманском брегу била је црква, 
храм посвећен Св. Роману, али овде од ње нема трага. По предању оскр-
нављена црква склизила је – „смуљила се“ преко ноћи и зауставила на 
равни крај реке Расине. Овде је подигнут манастир с црквом посвећен 
Св. Роману. Манастир су порушили Турци. После Првог светског рата на 
манастиришту подигнута је црква, храм Св. Романа. 

Влајковци. Селиште је најстарије насеље. Овде су живели стари 
„Влајковци“. Виде се неравнине и улегнућа с остацима темеља кућа и 
зграда. Ту је до 1934. године била стара црквина, храм посвећен Св. 
Алексеју, а исте године на старим темељима сељаци су обновили цркву, 
храм Св. Алексеја. 

Војмиловићи. Помиње се Црквењак, са старим гробљем. 
Горње Kазновиће. У Старом селу, у сеоском гробљу је стара црк-

вина у рушевинама.  
Горње Левиће. До 1932. године на Црквенику стајала је стара црк-

вина. Храм црквени био је посвећен Св. арх. Стефану. Исте године на 
црквини је подигнута црква чатмара, посвећена истом свецу.  
 Град, заселак села Осредака, испод старог Града или Козника, 
средишта средњовековне жупе Расине. На Белој стени је стара црквина. 
Црква је била посвећена Св. Пантелејмону. 

Градац. Манастир са црквом посвећеном Благовештању у истои-
меном селу код Брвеника. Сматра да се је завршен у последњој четврти-
ни XIII века (исликан је, изгледа, у време од 1279. до 1281. године). 
Поред краљице Јелене, у изградњи манастира имао је удела и краљ 
Урош. Од средине XV до краја XVI века о Градцу нема никаквих сазна-
ња. Према сачуваном запису, цркву су, 1589. г. обновили игуман Ђурђе-
вих Ступова Стефан и старац Пајсије. Том приликом изграђени су нови 
конаци. Манастир је коначно запустео крајем XVII века. Заштити цркве 
приступило се уочи Првог светског рата. Црква је сада обновљена и кон-
зервирана. 

Граничане. На Равни је разрушена Богородичина црква, храм 
Успења Свете Богородице. Подигнута је пред рат 1876. године. За време 
рата Арбанаси су цркву спалили и порушили. 

Грчак. У Величковићима, под Градом, откопали су црквину 
Јованчевицу. Црква је била посвећена Св. Јовану Крститељу. На сеоској 
међи према Ботурићу је друга црквина. На површини су само остаци од 
темеља неке грађевине од чврсте грађе. 

Доње Јариње. У селу, у Селишту је „старовремска“ (немањићка) 
црква. На темељима од ломљеног камена спајаног кречним малтером, 
пред Други св. рат су президани зидови висине 1 до 1,2 м. Око црквине 
је „старо“ гробље. 
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Доње Левиће. Црква је код гробља. 
Доње Казновиће. Црква Св. Николе била је на месту Никољајки. 

На западном делу Никољајке уздиже се кула квадратне основе, знатно 
обурваних зидина. „У Казновићима је постојала нека црква Св. Николе. 
Та је црква била доста чувена, јер је и њен игуман учествовао, поред 
краља и осталих лица, у избору старешине (игумана) манастира Студе-
нице“.2 

Дрен. У засеоку Кајкову су две црквине, у Кајковском потоку. 
Овде се виде трагови малих цркава. Крај једне црквице је „старо“ гроб-
ље. У Дрену, над обалом Дренске реке је црквина у развалинама. Овде 
„ћуте“ (стоје) порушени зидови од ломљеног и нешто тесаног камена, 
високи преко 2 м. 

Дренова и заселак Дртевци. Идући од Бруса низ Расину, на улазу 
у Студењак, заправо у углу што га стварају река и десна притока Ћирић-
ки поток у атару Дртевце, у потесу „у Баре“ је сасвим порушен неки ста-
ри манастир. На брежуљку је велика рупа требљеног камења скоро 
сасвим зарасла у меки травнати бус. Идући од манастиришта навише у 
ливаде Стевовића виде се улегнућа, рупе на месту ћелија калуђера ста-
рог манастира. 

Дубац. Црква, а можда и манастир код села Г. Дубца (кукањска 
нахија). Идентична је са црквином јужно од данашњег засеока Г. Дубац. 
Црква је забележена само у попису из 1572. године. Свакако је била 
напуштена, јер је баштина – вероватно део манастирског имања. Нала-
зила се у рукама становника села. 

Дупци. Ниже градишта, у Мошутском потоку, пред други светски 
рат је откопана стара црквина „Видовача“. Црква је била посвећена Св. 
кнезу Лазару – Видов дан. У Реци откопана је стара црквина. Црква је 
била посвећена Св. апост. Петру и Павлу. 

Ђерекаре. Ту су зидине „римске“ цркве. На Петковицу више изво-
ра Св. Петке – Црквене воде била је црква Св. Петка, а крај ње неко ста-
ро гробље. Од цркве нема трага, а велики необрађени блокови као да су 
били положени по гробовима. 

Жаже. У ливади Макви је стара црквина порушена до темеља. 
Жарево. Сеоска црква, храм Св. Врачева обновљен је на темељи-

ма „старовремске“ цркве. Много пре народног страдања од Турака код 
цркве, прича се да је Жарево била епископска столица. „Овде је седео 
владика“. Владику су убили Турци, а покопан је на брду, данашњој 
Великој гробници – Владичиној гробници – Владичанцу. 

                                                 
2 Радомир М. Илић, Ибар, антропо-етнографска студија, Београд, 1905; Круше-

вац, 2013, 33–34 
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Жерађе. Код црквине Св. Петке купи се велики сабор о Великом 
петку. 

Жиљци. Постоји предање да је „некад на Жиљаку“ било село „од 
седамдесет седам кућа“ и сеоском црквом. За турске владавине свеште-
ник је под старим храстом на Пречешћу (Причешћу) чинодејствовао и 
„делио пречес“. 

Жуње. У Кричацима је старо село. У близини је стара црквина у 
огради од дасака (тараба). На површини су остаци од темеља мале цркве. 

Заврата. На левој страни, у долини Завратске реке, према месту 
Сланишту је црквина. На месту ове „старовремске“ цркве види се само 
мање овално улегнуће. 

Заманица. Црквина Св. Петка је на Јетеринама. У огради од 
дасака (тараба) усред гробља су остаци темеља мале цркве. На међи 
Заманице и засеока Витановића, у кметији Дрену дуго је остала пору-
шена црква Св. Николе. Године 1861. на црквини је обновљена црква 
посвећена истом свецу. Према натпису на улазним вратима цркве „храм 
светаго оца Николе обнови протопоп Вуксан настојател“.  

Јанкова Клисура. Насеље је крај цркве Св. Врача, око 20 минута 
удаљено од најближе куће у селу Разбојна. 

Јелакце. Најстарија црква у селу подигнута је у Пецићима, па 
црква у „селу“ Прибаковићима, као и црква Св. апост. Петра и Павла у 
Баринама, на левој страни Баринског потока, разорена „Тројичком“ 
водом 1864. године. Тројичка вода је све однела, цркву разорила и затр-
пала је наносима камења и шљунка. Била је то „зароњена“ црква дуго 
времена, па је пред Други светски рат откопана, очишћена од наноса, а 
споља ограђена плотом од дасака. Јован Гавриловић у свом Речнику 
Србије (1846)3 наводи да село Јелакце има парохијалну цркву. Код 
Малог језера види се мало овално улегнуће. Овде је, прича се, била мала 
црква. У Стражину је Старо село. Овде, више ушћа потока Гомирја је 
црквина Св. Јована и крај црквине старо гробље. Око 200 метара, лево 
од пута, кад се иде у Лозно, у Старом селу су црквина и гробље. 

Јошаничка Бања. Стара црква у Бањи. Не јавља се у турским 
пописима до 1586. године. Спада у ред малих сеоских, махом гробљан-
ских цркава (код бањске цркве било је гробље), подигнутих, односно 
обновљених током XVI и XVII века. 

Кијевчиће. У гробљу је црквина. Црквени храм био је посвећен 
Св. пр. Илији. У рату 1876. године Арбанаси су запалили и порушили 
цркву. 

                                                 
3 Јован Гавриловић, Речник географско-статистически Србије, Београд 1846, 71. 
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Кобиље. У селишту над обалом Зрачког потока откопана је стара 
црквина Јовањача (храм посвећен Св. Јовану Крститељу). У црквини је 
ископана плоча од белог мермера на којој је био „насликан Св. Ђорђе 
како убија аждају“. Сеоски свештеник откупио је плочу па је поклонио 
цркви у Крушевцу. 

У Ивезићима, ниже куће Чедомира Здравића откопани су темељи 
цркве, а око црквине откопане су велике плоче, свакако надгробне. За 
црквени храм се не зна. Једни мисле да је црква била посвећена Св. 
Ђурђу, док други тврде да је црква била посвећена Св. пророку Илији. О 
Св. Илији купи се сабор код црквине. У међама села Кобиље и Мале 
Врбнице је место Слава. О постанку имена брду Слава постоје предања. 
На пример: прича се да је на брду Краљевић Марко „дизао и пио у сла-
ву“, па брду остало име Слава. По другој причи за турске владавине ста-
новници су на брду „кришом“ славили славу. По предању с највише 
веродостојности прича се како су наши (српски) хајдуци на брду прес-
рели и побили Турке зулумћаре који су се после покоља окупљених на 
сабору код цркве Св. Петке у Малој Грабовници, враћали у Кожетин. 
Наши су хајдуци на брду „славили победу“. 

Ковачи. На брегу Томињачи изнад Општинске суднице и школе, 
на саставцима потока Ковачице и Ковачке (Главске) реке била је црква-
храм посвећен Томи апостолу (код католика), 20. јуна (3. јула). Од цркве 
нема трага; види се само мало овално улегнуће на месту некадашње 
цркве. Око црквине је старо гробље. По предању, гробље је „саборско“ и 
настало је у једном дану, онда када су Турци однекуд дошли изненада и 
напали окупљене на сабору код цркве о црквеној слави, многе побили и 
поклали. Убијен је и свештеник који је служио службу тог дана. Изгину-
ли су сахрањени на месту погибије. Прича се и како је оскрнављена црк-
ва, да би се „опрала“ од невино проливене крви склизнула ноћу у реку, а 
ујутру осванула преко реке на месту Милетић. Цркву је подигао „на сво-
јој земљи“ неки Милетић, свакако имућан човек. За изградњу цркве упо-
требио је грађу разорене цркве ап. Томе – Томињаче. На црквини се 
купи сабор о Св. Арх. пролећном, сутрадан по Благовестима 26. марта. 

Претпоставља се да су становници Глава: Главе и неки Милетић 
подигли цркву Св. апостола Томе у Ковачима и да је неки Милетић 
подигао на свом имању нову цркву. 

Козница. У потоку Баре под Градом (Козником) стоји разорена 
стара црква. Код цркве се купио сабор о Благовестима. Једне године кад 
о Благовестима напада велики снег од хладноће настрадаше многа мала 
деца коју мајке беху донеле на сабор. Једне године, опет о празнику Бла-
говестима, гром је ударио у цркву па су многи у цркви изгинули. После 
ове несреће црква није поправљана. 
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Копориће. Рударско насеље Coporich, с католичком црквом, 
помиње се у писму Климентија IV краљу Србије Стефану Душану. Црк-
вине су на Дубу у Модром Мелу. 

Копривница. На Дубљу је гробље Попа и Копривнице. У гробљу је 
стара црквина. Крај црквине је гробље побијених на сабору код цркве. 
Гробови су обележени крстачама од белог „студеничког“ мермера, са 
урезаним крстовима, звездицама и разним шарама, а натписа нема. 

Корлаће. У Мрчином селишту је црквица у рушевинама. Храм 
црквице био је посвећен Св. Сави. 

Кочине. У Боцића реци становници су откопали темеље грађеви-
не зидане опеком. 

Кремиће. На Пети била је нека црква и крај ње гробље. 
Крива Река. Сеоска црква посвећена ап. Св. Петру и Павлу, с 

веома лепим живописом, подигнута је 1618. године. Почела се градити 
трудом попа Вуксана. Има остатака живописа. Тешко је страдала од 
окупатора Немаца и Бугара. У цркви је затворен већи број мештана, 
након чега су цркву подигли у ваздух октобра 1942. године. У наше вре-
ме црква је обновљена. 

Кукањ. Манастир „Св. Кукањ“ у брвеничком кадилуку. Средњо-
вековно село Кукањ (спада под Брвеник) данас не постоји. Његова три 
засеока су данашња села у Долини Руднице (Чајетина, Шипачина и 
Ново Село) па на том простору треба тражити и овај некадашњи манас-
тир. Црква је посвећена Ваведењу и подигнута је на баштини властелина 
Обрада Драгојлалића (Драгосалића). Одузета му је и приложена Хилан-
дару око 1392. године. У турском попису из 1548. године налазимо, без 
икаквих података, манастир Св. Кукња у брвеничком кадилуку. 

Лепенац. Лепенац код Бруса с Манастиром забележен је у Пећ-
ком поменику (XVI–XVII в, а и 1645. године. Манастир је на Лазинама, 
храм посвећен Св. архиђ. Стефану. Спада међу највеће манастире свог 
времена (18х8м). Вероватно је зидан у два периода. Замишљен је као 
једна од највећих грађевина моравске школе, али је изградња прекинута 
на висини од око 3м, вероватно због смрти ктитора или несрећних при-
лика које су наишле. Ктитор је могао бити Радич Поступовић, чија је 
баштина ту била. Постоји предање да је манастир у Лепенцу градио 
Стефан, син кнеза Лазара. Завршен је скромнијим материјалним могућ-
ностима. Пострадао је у време турских освајања, а на његовим темељи-
ма, вероватно средином XVI века подигнут је нови храм. Унутрашњост 
манастира била је живописана. У XVI веку у манастиру је живело вели-
ко братство па је ту радила монашка школа. Имао је своје пекаре и две 
воденице. У свом саставу имао је и друге цркве, које су биле метоси овог 
манастира. Реконструисан је 1968–1973. године. 
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Лепосавић. Више Лепосавића је црквина. Од мале цркве стоје 
остаци зидова, високих око 1 м, озидани од тесаног камена кречњака. У 
засеоку Улије, више кућа Радосављевића стајала је црквина Св. Петка. 
Године 1936. обновљена црквица посвећена је истој светитељки. 

Лешак. На Борјаници је мала црква Борјаница, у развалинама. 
Око црквине је старо гробље. Стару Богородичину цркву, храм успенија 
Св. Богородице, обновили су мештани села Лешка 1925. године. Натпис 
о обнови цркве урезан на мермерној плочи над црквеним вратима: Храм 
успеније Свете Богородице обновише грађани села Лешка великим трудом: 
Петка Ракочевића учитеља. Г. 1925. Приликом обнове цркве откопан је 
оштећени надгробни крст од мермера с натписом: РАБ6БОЖИ IАЋИМ. 
ПРЕСТАВИСIА МЦА МАР ДЕН6 4. На предњој страни урезан је лик упо-
којеног. 

Ливађе. У дубровачким архивским списима спомиње се 1405. 
године трг Ливада, у коме је било настањених Дубровчана. На Црквиш-
ту, на месту некадашње цркве, је мало овално улегнуће. Ту је старо гро-
бље с великим блоковима и плочама од кречњака по гробовима. 

Липовац. На међи Липовца и Шошића је Црквиште с незнатним 
остацима давно порушене црквице, у огради од дасака (тараба). Црква је 
била посвећена Св. Роману. 

Лозно. У Доњем Лозну је црквина. Цркву су запалили и поруши-
ли Арбанаси у рату 1876. године. Крај цркве су побили „избеглице из 
Ибра“. Побијени су покопани уз саму цркву, на месту погибије. Више 
црквине, на месту Код дуба је велико гробље старијег становништва овог 
села. 

Мала Грабовница. У старој црквини Св. Петка, приликом раш-
чишћавања рушевина нађен је одломак надгробног споменика од белог 
мермера, као и мермерни котур с виновом лозом у ниском рељефу по 
ободу котура. Црквина је у огради од дасака (тараба) и под кровом. Код 
црквине се купи сабор о Великом петку. Сабор је „глухи“ сабор; на њему 
се не чује музика и све је тихо. Сабор се купи ради помена настрадалим 
кад су Турци из Кожетина изненада напали окупљене на сабору, побили 
и поклали многе, а цркву запалили и порушили. 

Мељеница. Зна се да је село имало „српску цркву“ и да се траг 
богомоље сачувао у топониму Црквени лаз. 

Метође. Светилиште поред речице Грачанице. Црква је посвеће-
на Св. Методију Олимпијском. Место где се вековима окупља народ на 
свој сабор 2. јула. Из оближње стене извире света вода, која исцељује 
занемогле. 

Мечкари (засеок Црне Главе). У гробљу засеока виде се трагови 
темеља некадашње црквице. 
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Милентија. Манастир Милентија налази се 5 км од села Милен-
тије. По предању село Милентија се зове по Меле(н)тију. Ту је стари 
манастир посвећен Св. Стевану.4 У повељи деспота Ђурђа од 1429/30. 
године забележено је и село Мелентиа на Расини. Остаци манастира 
сведоче о једној од најлепших и најраскошнијих сакралних грађевина 
Моравске Србије. Грађена је у моравском стилу, што показују конзерви-
сани радови (1,8 м висине); вешто смењивање редова камена и опеке, 
одвојених упадљивим фугама.Нарочито су лепо урађени клесани блоко-
ви око врата, који се налазе на западу и југу. У рушевинама је откривено 
изузетно богатство клесане орнаментике, чији фрагменти испуњавају 
две сале Народног музеја у Београду. Монументалност грађевине наводи 
на закључак да је оснивач био сам деспот Стефан Лазаревић, можда Радич 
Поступовић, господар Козника, у чијој се близини налази манастир. 

Мошнице (кметија добравска). У Светосавској хрисовуљи цара 
Стефана Уроша од 15. јула 1363. године забележене су Мошнице, на 
одломку мермерне плоче у Цркви Ваведења у Бељаку, приликом њене 
обнове 1756. године. У засеоку Дубрави, на левој страни Добравске реке, 
на десној страни речне долине, према Броду је црквина. Црквени храм 
је посвећен Спасов дану. Од црквине је остало купиште необрађеног 
камена, зарасло у трњу. 

Мрче. У Мрчкој и у Штавској реци су две црквине. Четири сеоска 
гробља су код цркве. На Пасуљишту је мало улегнуће, ту је некад била 
црква. Више купатила у Луковској бањи је црквина дуга 10м, широка 4м, 
ограђена ниским сухозидом. Крај црквине се купи сабор о Ђурђев дану. 

Ораово. Више сеоских кућа била је српска црква. 
Павлица. Манастир Стара Павлица налази се у селу Павлици, на 

стеновитој заравни изнад Ибра. Претпоставља се да потиче из предне-
мањићке ере или је подигнут на самом почетку њихове владавине, кра-
јем XII века. Манастир се први пут помиње у даровној повељи краља 
Стефана Првовенчаног. У склопу манастира налази се црква посвећена 
Св. апостолу Петру и Павлу. Има у основи облик једнобродне базилике, 
крстастог распона, са кубетом и четири стуба. Камен и опека представљају 
основни грађевински материјал. Фреске су сачуване фрагментарно. 
Одавно је разорена и у рушевинама. Делови цркве обновљени су 70-их 
година ХХ века. Манастир са црквом Нова Павлица налази се у близини 
Старе Павлице. Подигли је крајем XIV века браћа Мусићи (подигао га је 
Стефан, син челника Мусе) као своју задужбину, у коју се повукла и 
замонашила њихова мајка, а сестра кнеза Лазара, Драгана. Вероватно је 
у XVI веку сазидана припрата. Све до XVIII века Нова Павлица се не 

                                                 
4 Радослав Љ. Павловић, Копаоник: антропогеографска испитивања, Брус 2013, 18. 
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спомиње, могуће је да је неко време била запуштена и без монаха. 
Парохијална црква, служи и данас.       

Пискања. Приликом изградње пруге Краљево–Рашка, црквина и 
гробље су потпуно уништени и данас им нема трага. У гробљу засеока 
Прибоја је нека стара црквина. На површини виде се остаци темеља 
мале цркве. 

Плана. Гробље је на брду, у близини старог гробља и црквине. 
Плана је имала католичку цркву. 

Плоча. Плоча је била велика рударска насеобина, разбијена у 
засеоке, потпуно издвојена насеља, мала селца. У старој Плочи било је 
настањено земљиште између старе цркве Св. апост. Петра и Павла и 
школе. 

Поцесје. Стара црква Св. Ђурђа је у рушевинама. Код црквине је 
старије и касније гробље. По народној традицији, била је латинска, што 
наводи на претпоставку да потиче из средњег века. Данашња црква, са 
фрагментарно сачуваним живописом, потиче с краја XVI или прве 
половине XVII века. Живопис је настао у време митрополита Гаврила. 

Радешићи. Ниже од зграде основне школе је црквина Св. Петка. 
Постоји предање да се с брда више цркве сурвала велика стена, срушила 
цркву и у њој побила многе учеснике сабора. И сада се о Цветима и на 
Велики петак купи сабор код црквине. „У атару радошићком налазе се 
темељи од неке старе цркве, која се зове Св. Петка. Народ прича како се 
некад отисла с брда велика стена па срушила на ову цркву и побила 
сабор, који је ту био скупљен. И сада се сваке године о Цветима скупља 
код ове цркве велики сабор".5 

Радманово. Под Брдом на долинској равни Радмановске косе је 
стара црквина „Лазарица“. Црквени храм био је посвећен Лазарев дану. 

Рвати. На Великој Островици у Великом гробљу било је старо 
„латинско“ (католичко) гробље и у гробљу „латинска“ црква. Уместо 
цркве стоји мало овално улегнуће, величине 5х3 м, у ниској огради од 
неотесаног камена.  

Речица. Старо српско гробље је у Речици, код старе црквине.  
Ржане. По предању, Богородичина црква, од које нема трага, 

„прелетела“ је с Јавора у Борчане и зауставила се на месту између два 
светска рата обновљене цркве, посвећене Покрову Св. Богородице. 

Родељ (засеок кметије Тврђане). Старије и данашње гробље су код 
Црквине. У гробљу засеока Родеља је мала црква у рушевинама. Стоје 
још црквени зидови од необрађеног и нешто отесаног камена спајаног 
кречним малтером, висине око 2 м. Око црквине је старије и садашње 
гробље засеока Родеља. 
                                                 

5 Р. Љ. Павловић, Расина–Козник–Жупа, 287 
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Ројчићи. Ниже гробља била је мала црква, али од ње нема трага. 
Рокце. На црквишту је била мала црква. На површини се нису 

видели никакви остаци грађевине, међутим мештани знају да се под 
слојем земље и рушевина налази црквени под – „патос од шареног 
камења“ – мозаик. Оскрнављена црква на црквишту је омркла, а освану-
ла је на „Ружином гробу“.6 Ово је, по предању, био гроб побожне стари-
це Руже. На црквишту је сеоска молитва – друга Тројица. 

Рударе. У гробљу је црква у рушевинама. Била је то мала црква 
зидана тесаником и кречом. 

Рудница. Сеоска црква Св. Петка обновљена је на старој црквини 
Св. Петки, пред Други св. рат. 

Сељанце. У Растелници је Црквиште. Мала црква на Црквишту је 
у рушевинама. Друга црквина је у Бековићкој мали. Овде је мала црква 
сасвим срушена. Казује се да је у Куртовићкој мали била кућа попа који 
је опслуживао ове цркве. 

Семетеш. На једном узвишењу код Семетешког језера налазе се 
развалине од неке старе цркве. У гробљу на Воденичком брду стајала је 
нека црква. На површини се виде само остаци од темеља мале цркве. 

Сеоце. Два гробља Сеоцета су код Црквине.      
Слатина. У селу је нађен надгробник с натписом на латинском 

језику, а у црквини Св Петке чува се римска статуа (само њен део). Око 
црквине су велики отесани блокови стена. Остаци порушене цркве стоје, 
или су положени на гробовима око цркве. На једном камену урезан је 
мали крст. На источној страни разорене цркве, уз апсиду је мали крст од 
белог мермера. По предању, крст је на гробу попа који је, по реду, пос-
ледњи служио цркву Св. Петке. 

Сочаница. На Микулини је старо гробље и у њему црквина 
Микулина (Св. Никола), познатија као „Црквиште у Зричи“ (у Зричком 
потоку). Над сеоском црквом је Савина стена. 

Стануловиће. У гробљу на Борјаку је место Црквине, али нема 
трага какве грађевине. 

Стари Трг. Ту је била насеобина Саса и Дубровчана, с католич-
ком црквом, помиње се 1303. године. У Насељу Рудника Трепче је Богоро-
дичина црква у развалинама. На зидовима храма има трагова живописа. 

Стрмац, манастир с црквом посвећен Богородичиним родите-
љима Јоакиму и Ани. Приповеда се да су га подигли су „давно“ монаси 
из разореног манастира Св. архиђ. Стефан у Лепенцу, који „били су 
избегли у планину Лепу гору“. Турци га порушили до темеља. На теме-

                                                 
6 Радослав Љ. Павловић: Како су код нас цркве летеле (легенда и истина), Бео-

град 1961. 
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љима старог манастира саграђена је 1680. године црква, посвећена Св. 
Јоакиму и Ани.. Направљена је од дрвета. Манастир је 1836. године 
обновио Илија Кршанин из Доброљубаца. Неки калуђер га је 1938. г. 
омалтерисао. Године 2004. извршена је реконструкција и обнова овог 
манастира – реконструисан је  кров, фасада цркве, конак адаптиран 
Манастир је целебан па велики број верника долази ту да би преноћио у 
конаку, зато што има чудотворну моћ. На 300м од манастира налази се 
извор воде која, верује се, лечи очи. Народ овог краја манастир назива 
Српким Острогом. 

Тврђане (кметија). До куће Вукојице Петронијевића, над пругом 
Рашка–Косовска Митровица су црквина и старо гробље. Ободом малог 
овалног улегнућа виде се трагови црквених темеља. 

Требиње. У Доњој Мали до 1910. године стајала је стара црквина, 
храм посвећен Св. Тројици и око црквине старо гробље. Исте године на 
црквини је подигнута данашња црква посвећена Св. Тројици. За грађење 
цркве употребљени су блокови из „старог“ гробља. 

Трепча. Место на коме се налазила Трепачка црква назива се 
Трепча. Црква је крајем XIX века била сва у рушевинама. Од њеног је 
камена направљена ситничка ћуприја и медреса (турска школа у Мит-
ровици). Један од камена је у Митровачкој цркви, где је чинио свод над 
вратима. Камен је врло лепо исклесан и има крст на средини. По теме-
љима који су одржани код Трепачке цркве може се судити о њеној вели-
чини. Осим темеља, одржало се и нешто мало зида и скоро цео источни, 
олтарски зид. Народ казује да је ова црква била изузетно богата па је сва 
од богатства и раскоши треперила, због чега је и добила име Трепча. Кад 
су Турци надирали у ове крајеве у Трепчу је око 1450. године из оближ-
њег манастира Бањске донет ћивот краља Милутина, одакле је између 
1455–69. пренесен у Софију. О томе летопис каже: „мошти же јего 
лежет њиња у Софији, средечкој, пренесен бивши от трепче митрополи-
том Силоанием, преславнаја чудеса и благоуханија испуштије вероју при-
ходештим“. У Трепчи је била и католичка црква, која се дуго одржала, о 
чему 1770. године пише аустријски конзул: „Tria magnifica templa, quae 
nuncupantur de Trepcie...“.7  

Трећак. У Шинбари је стара црквина код Дубова. 
Трошановци (Тршановци). На Дубу, „између две воде“ пред Други 

светски рат су откопани зидови грађевине. Становници мисле да су 
зидови остаци неке цркве. 

                                                 
7 Бранислав Ђ. Нушић, Косово (опис земље и народа), св. 1, 2, Нови Сад 1902, 

294–296 
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Црнуша. Црнуша се налази југоисточно од Трепче, под брдом 
истога имена. У том селу постоји црква8 која се одржавала све до краја 
XIX века. По предању, народ верује да је она пуна богатства, али у њу 
нико не сме да уђе. 

Чајтина. Село је имало цркву, крај цркве било је гробље. Данас 
од цркве и гробља нема трагова. „Испод Селишта, на једном мањем 
узвишењу налази се једно мање гробље, а у средини су темељи једне 
старе цркве, који се још доста добро распознају“. 9 

Шошиће. У Ивљаку испод Локве су „дуварине“, остаци поруше-
них зидина разорене мале цркве, храма Преображења. На међи према 
селу Липовцу је Црквиште. У огради од дасака (тараба) је црквина, храм 
Св. Романа. Мала закопина с траговима темеља и стуб часне трпезе 
једини су остаци црквице. 

Штава. По записима у рукопису Штавске цркве, који се чува у 
манастиру Беочину, 1726. године, 23. априла и 1736. године, у Штави је 
боравио патријарх Арсеније IV Јовановић Шакабента. Оба пута је одсе-
дао у кући „кир“ Милоша Милујевића. 

Шутановина. На Гробљишту (у Битевићима) је неко старо гроб-
ље, а на Црквенику недалеко одатле одржава се „сеоска“ молитва. 

 
 

  
              Манастир Лепенац                          Манастир Милентија 

 
 
 

                                                 
8 Исто. 
9 Р. М. Илић, Ибар, антропо-етнографска студија, 33–34. 
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РЕЗИМЕ 
 

СТАРЕ ЦРКВЕ И ЦРКВИШТА (ЦРКВИНЕ) НА КОПАОНИКУ 
 
Подручје Копаоника стара је српска област. чија су рудна богатс-

тва привлачила многе људе да ту остану да живе. Многобројни су траго-
ви живота у овим крајевима, а постоји и велики број старих цркава. 
Нема скоро ни једног села или већег засеока у коме нема старе цркве 
или места за које се не зна да је била стара црква. Ове старе цркве или 
су сасвим порушене и распознају се само темељи или места где су биле, 
или су још очувани зидови, па и цела црква. Цркве су разноврсне по 
величини, времену настанка и свецу којем су посвећене. Одувек су 
представљале места окупљања становништва, али крај њих су вршени i 
бројни злочини над становницима. Често су рушене, паљене и скрнав-
љене. Народ је поштовао ове светиње и о њима испредао бројне легенде.  

 
SUMMARY 

 
OLD CHURCHES AND CRKVIŠTA (CRKVINE) ON KOPAONIK 

 
The region of Kopaonik is old Serbian area, and its mineral resour-

ces have attracted a lot of people to stay there to live. There are a numero-
us traces of life in this region, and there are a great number of old churches 
too. There is no almost a single village or a large hamlet where there is no 
old church or place which is known as place where old church had been. 
These old churches are or completely destroyed and now just foundation 
and places where it has been are preserved, or there are still preserved 
walls, or whole church. The churches are diverse by size, date of origin and 
Saints to whom they are dedicated. They have always represented a place of 
gathering of population, but next to them were committed a numerous 
crimes against residents. They were often demolished, burnt and desecra-
ted. The people respected these sanctities, and spun a numerous legends 
about them. 
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ГОДИШЊИ ОБИЧАЈИ БРУСКОГ ПОДНЕБЉА 
                        
                                                                                                   
АПСТРАКТ:  На испитиваном подручју које се односи на Брус и 58 

села ове општине, аутор је прикупио обимну грађу o годишњим обичаји-
ма.1 Овај рад управо представља коментарисану изворну документацију, 
како би тема била сажетија и прегледнија и као таква  послужила  као 
извор даљим истраживањима.  

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ:  Брус,  околина,  обичаји,   слава,  Нова година, 

Божић,  Ускрс, Ђурђевдан,  традиција, промене.  
   

Уводне напомене 
 

Годишњи обичаји, који обухватају празнике и свечаности који се 
одржавају у зимском и летњем солстицију (а они су: крсна слава, велика 
и мала, сеоска слава – молитва – богомоља – заветина, Божић, Нова 
година, Ускрс, Ђурђевдан, и др.) показују, односно одражавају, контину-
итет и, у принципу, истоветност на читавом испитиваном подручју, са 
незнатним разликама. И поред забрана да се ови обичаји одржавају пос-
ле Другог светског рата, условљених новим социјалистичким (комунис-
тичким) државним уређењем, готово сви обичаји ипак су „илегално“ 
одржавани, настављајући, односно, не прекидајући традицију. Послед-
њих година, услед промена на државној политичкој сцени, када се и 
веронаука поново уводи у наставне планове школског образовања, 
годишњи обичаји добијају општи значај, јавно прихватање и легалитет.  

Дакле, у овом раду  биће речи, пре свега о Крсној слави, Божићу, 
Ускрсу, Ђурђевдану, и обичајима везаним за њих.  

 
* 

                                                 
1 Испитивања су обављена осамдесетих и деведесетих година ХХ века и 2008. 

године. 
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Крсна слава (крсно име или само слава) је најзначајнији годиш-
њи празник, јер је једина породична светковина, коју поштују и дожив-
љавају као своју.2 Празник је весеља, радости и здравља у свакој свечар-
ској кући. Том приликом, говоре се здравице за ошти напредак и благос-
тање. Како су досадашња испитивања показала, на овим просторима 
најзаступљеније славе су Св. Никола и Св. Арханђео (Михајло), а затим, 
Св. Ђорђе, Св. Јован, Св. Врачи, Св. Мина, Св. Лука и тако даље. Крсна 
слава је главна или велика слава и она се прославља у зимском солстици-
ју, тј. у јесен или зиму, а мала слава или преслава истог Свеца, празнује 
се у летњем и пролећном периоду. Слава се преноси с колена на колено, 
са оца на сина; одељеном сину отац доноси славску икону и предаје му 
славу. У случају наследства имања – њиве, ливаде или шуме, наследник, 
поред своје главне славе, прославља и славу  везану за то наследство. У 
случају домазетства (обичаја довођења зета у ћеркин дом – кућу), при-
дошли зет, тзв. домазет, слави женину славу као главну, а своју преслав-
ља, односно слави као малу.   

Главна обележја крсне славе су: славски („шарени“) колач, поску-
ри, мали пшенични хлебови, и то два округла и један крстасти, славска 
свећа, окићена цвећем и босиљком, печеница – крвна жртва (печено пра-
се или јагње), вино и тамијан  којим се окађују сви укућани и простори-
је свечарске куће; све друго, разноврсност у јелима и пићима, колачима 
и другим слаткишима, ствар је домаћина и његовог имовног стања, но, 
увек су се трудили да славски ручак буде богатији, лепши и свечанији. 
Славски колач и поскуре меси домаћица уочи славе, од пшеничног бра-
шна са водом коју је претходно поп осветио. Скоро да свако село има 
своју шару за славски колач, због које и носи назив шарени; на њему је 
обавезан крст, начињен од теста, као и јабука, а затим разни стилизова-
ни цветови, којих је обично четири, као и шаре геометријских мотива, 
начињене виљушком или неким сличним предметом. На дан славе, пре 
подне углавном, и то ујутро, колач носе у цркву, како би га поп осветио; 
негде позивају попа у свечарску кућу да обави чин освећења колача, а у 
трећем случају тај чин обавља сам домаћин у кући, на дан славе, са сво-
јим укућанима или уз присуство гостију, пре почетка ручка, када би се и 
сви присутни окадили тамијаном, уз упаљену свећу. На славу, односно 
славски ручак долазе ближи и даљи рођаци и пријатељи.3 Свећа гори све 

                                                 
2 Српски народ доживљава славу као „свој“ празник и као своје „јединствено“ 

етничко обележје: Милина Ивановић-Баришић, О породичној слави с посебним освртом 
на александровачки крај, Нематеријално културно наслеђе и локална средина, Тематски 
зборник, II, (ур. Драгомир Бонџић, Иван Брборић), Александровац 2014, 44. 

3 Славско посећивање доприноси учврћивању и очувању фамилијарних, поро-
дичних и пријатељских веза. 
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време, док се последњи гост не испрати. Славски колач на белом пешки-
ру износи домаћица, а на њему се налазе поскури, босиљак и свећа; ста-
вља га на сто, испред домаћина, као и две чаше вина – једну за здравље и 
напредак, другу за крсно име. Унакрсно сечење колача на полеђини 
(засецање у облику крста), окретање три пута с лева на десно и ломљење 
колача на две половине, као и преливање колача вином, обавља домаћин 
са најбољим пријатељем или још тројицом, какав је случај у неким 
селима испитиваног подручја. Колач се прелива вином из прве чаше, 
дочекује се у истој чаши, уз речи: „...да прелијемо амбаре житом, дом са 
животом, чаброве кајмаком и сиром...“. Овом чашом домаћин наздравља 
првом госту речима: Здрав си! а на то му он одговара: Бог ти дао здрав-
ље! Чаша тако кружи до последњег госта, уз наздрављање једно другом, 
док три особе певају Господе помилуј! Другом чашом вина, коју пију за 
крсно име, за славу, домаћин наздравља првом госту речима  Помоз ̕ Бог 
Боже и свеци Бож̕и, прекрстивши се, а гост даље наставља истим поступ-
ком оном који се налази преко пута њега, и тако иде унакрст, све до 
последњег госта за столом. После обичаја пијења у славу, домаћину чес-
титају и пожеле срећну славу, после чега почиње свечани славски ручак, 
који траје до касно у ноћ.  

Слава се прославља три дана; први дан је дан славе, односно Све-
ца заштитника породице којег прослављају, док су други и трећи дан тзв. 
окриље, и тада долазе гости који из оправданих разлога нису били при-
сутни првог, главног дана. Као и првог дана, и другог и трећег дана сла-
ве, за време ручка пале свећу и она гори док последњи гост не би отишао.  

Један део славског колача, обично једну половину, поделе гости-
ма, а другу оставе у ситу – да година буде сита, коју касније, после сла-
ве, поједу укућани.  

Славску свећу чувају, верујући да она поседује магичну моћ и да 
нарочито штити од грмљавине и града. 

Славе сеоских друштвених заједница носе назив Молитве. 
Молитва је народна прослава одређеног Свеца – заштитника имања, 
њива, поља, винограда и усева уопште, дакле, читавог села и сеоске заје-
днице, уз молитву Свецу, од којег очекују помоћ, због чега празновање и 
носи такав назив. Током године има их више, у зависности од тога шта 
село односно фамилије штите. Тако, међу Свецима заштитницима, на 
овом подручју прослављају Св. Трифуна или Трифундан, заштитника 
винограда и виноградара, Св. Николу или Никољдан, заштитника пут-
ника, Св. Спаса или Спасовдан, заштитника сточара и ратара, Св. Вида 
или Видовдан, заштитника очију (по веровању, лечи очне болести онима 
који му се обрате молитвом...) и друге сличне Светке. Основна каракте-
ристика свих Молитви, како и назив говори, јесте то да се на одређеног 
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Свеца, молитвама и жртвама у припремљеним јелима и пићима, обред-
ним хлебовима и другим пратећим елементима, жели утицати и потра-
жити помоћ од њега у одређеном смислу.  Сеоске Молитве увек се и 
обавезно прослављају на за то одређеним местима; то место је запис, 
којег представља дрво унапред одређено за то (најчешће је то храст, 
мада није обавезно), са урезаним крстом, којег сваке године обнављају – 
помало ножем зарезују, уз освештење од стране свештеног лица. Око 
Записа окупљају се свечари, доносећи од кућа припремљену храну и 
обредне хлебове, и ту се обавља обредна церемонија, уз присуство свеш-
теника, одређивање новог колачара – домаћина гозбе, којему претход-
ни, стари колачар, додељује ту улогу. Дакле, у суштини, циљ свих 
Молитви јесте заштита човека у сваком смислу, у оквиру сеоске зајед-
нице односно села.  

Најлепши, највеселији и најсрећнији годишњи празник зимског 
солстиција је Божић. Прославља се на дан Христовог рођења, 7. јануара 
(25. децембра, по старом календару). Из обичаја везаних за божићне 
празнике и веровања, јасно се види да се о Божићу очекује епифанија – 
лични долазак неког божанства односно Бога. 

Божићни пост траје шест недеља, до последњег, Бадњег дана, 
пред Божић. Бадњег дана вршиле су се припреме за сутрашњи дан – 
Велики Божић и за Бадње вече. Бадња вечера представља жртву покојни-
цима, са циљем да се погосте њихове душе, да се нахране и огреју и да се 
од њих обезбеди помоћ односно утицај за сваки напредак. Тог дана, пре 
свега, припрема се посна бадња вечера, слама, божићни хлебови, печеница 
(божићно прасе) и бадњак. Бадња вечера састоји се из разних посних 
јела, у ново време и колача, а обавезни су ораси, сушено воће, мед, риба, 
вино и ракија, као и разне врсте зрневља. Вечера се поставља на сламу 
увезану канапом, преко које се поставља џак. Обичај је да се у углове 
(ћошкове) куће односно просторије у којој се прославља, стави по један 
орах, да би наредне године добро родили. 

Бадњак доноси домаћин или други, обавезно мушки члан поро-
дице, из шуме, одсецајући храстово дрво, у послеподневним часовима. 
Он се за то посебно припрема: носи секиру и торбу у којој су шал, рука-
вице, овас, колач за бадњак, ракија и вино. Бадњак се одсеца тако да пад-
не на источну страну, једним до највише три удара секире у десно, са 
рукавицама на рукама и шалом преко главе (да година не буде гола); пре 
него се одсече, прекрсти се три пута и пожели бадњаку добро вече или 
добар дан, срећан нам Бадњак, срећан нам Божић, а када се одсече, на пањ 
одсеченог дрвета оставља се овас, прелије вином, преломи и остави део 
колача, од којег домаћин поједе комад и попије гутљај ракије. Овим оби-
чајима се, уствари, приноси жртва бадњаку, односно његовом остатку, за 
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искуп оног који га је одсекао. Исто тако, из самог односа према бадњаку, 
којему се обраћа за добро вече и срећан нам бадњак и Божић, закључује се 
да је бадњак живо биће и не само то, већ и супституција самог божанства 
односно Бога. Првом иверу који падне при одсецању бадњака, придају 
одређен значај због магичне моћи коју је поседовао, те је заједно с бад-
њаком и он ношен кући, ради заштите укућана, иметка и што бољег 
берићета (постављају га испод карлице за млеко –  да у току године буде 
пуно млека, или у амбар – да буде што више жита). Пре него га  унесу у 
кућу, бадњак остављају испред улазних врата и тек увече, када више 
нико од укућана нема потребе за излажењем из куће, домаћин уноси 
бадњак и ставља на огњиште. Дочекује га домаћица у рукавицама, баца-
јући овас и друго зрневље на њега три пута, док домаћин, улазећи, гово-
ри: „Добро вече, дош ̕ о Божић и донео берићет!“. Бадњак поставља на 
огњиште и то тако да најпре прегори средњи део. Даривају га колачем 
(шараним помоћу поскурника), медом, шећером, сољу, кајмаком... да би 
било више јагањаца, љубави, среће и бољег живота. Поред бадњака се бди 
док не прегори, а онај који први види да је бадњак прегорео каже прове-
селио се бадњак, те га домаћин дарује металном новчаницом (паром), а 
онај који је ујутру први пронађе биће срећан целе године. Од сваког јела 
које се поставља поред бадњака, сваки укућанин мора по мало да поједе, 
онда се грле и љубе преко бадњака, уз домаћинове речи: љубила крава 
теле, крмача прасе, овца јаганце... Деца и жене праве од сламе мале гуж-
ве, петљице (везују сламу у чворове), које, касније стављају на воћке, 
њиве, пчелињаке, винограде – да би година била берићетна.  

Бадњег дана пеку печеницу – божићара, пажљиво одабрано и за ту 
сврху припремано прасе (лепо, здраво, дебело, без икакве мане прасе); 
пеку га на ражњу, за сутрашњи свечани божићни ручак. Тада жене при-
премају и обредне божићне хлебове – колаче, од пшеничног брашна. Глав-
ни колач је божићна чесница или шарени колач, којег су ломили о божи-
ћном ручку. Посебан колач месе наменски за полаженика, шупаљ колач 
за вола дешњака, колач у облику маказа за овце, колач гуска за жену и 
колач зајец за мушкарца (гуска и зајец имају облик ових животиња, са 
очима од пасуља). Бадњег дана припремају се и гранчице којима се на 
Божић чара ватра на огњишту, тзв. чаркаши.  

На Божић домаћин пуца из пушке, веселећи се Божићу. Укућани 
се буде много раније но обично, умивају се али се не бришу, а затим, 
чаркашима чарају (џарају) ватру на огњишту, пожелевши пуно оваца, 
пчела, жита.... Домаћин обавија вериге око врата, говорећи: Здрав ки 
гвоз, кроз огањ прође – не изгоре, у болести би – не навати!  

Довођење вола дешњака пред кућу (негде и у кућу) представља 
реминисценцију некадашњег обичаја животињског полаженика, којег је 
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заменио људски. Колач намењен волу – шупаљ колач – стављају волу на 
десни рог а затим га преломе преко рога и једну половину дају десном а 
другу левом волу.  

На дан Божића износе конопац којим је била увезана божићна 
слама и постављају у облику круга у један део дворишта, да би у том 
кружно ограниченом простору хранили кокошке и осталу живину, како 
се не би удаљавале од куће. Деца се тог дана љуљају на љуљашкама с циљем 
да се што даље одбаце, говорећи при том: оволики лан на Петров дан! 

Божићни ручак је обилан и разноврстан; јело се и пило што се 
више могло, па и на силу, и то да би се повраћало, јер што се више бљује, 
то ће већи берићет бити.  

Термин који користе за полаженика куће на Божић, на овом 
подручју је положаоник или положајник; он полази кућу најчешће другог 
дана Божића; положаоника, углавном, унапред одреде и он је, најчешће, 
мушко дете из фамилије или зет, а уколико је неко други, онда тај (та) 
мора бити честита, добра и у сваком погледу напредна особа, која ће све 
те ваљане особине пренети и на кућу коју посећује односно полази. 
Пред полазак, положаоник се посебно припрема; око главе обавија шал, 
на руке ставља рукавице и у једну од њих – овас, којег ће бацити у кућу, 
улазећи у њу десном ногом; носи са собом полазнички колач, намењен 
домаћици, вино и ракију за домаћина, и новац којим ће даривати бад-
њак. Положаоника дочекује домаћица и посипа га житом из сита, затим 
га огрће дебелом поњавом – да би кајмак био што дебљи! На огњишту, 
чаркашем чара ватру и при избијању варница изговара: колико варница - 
толико оваца, колико варница – толико говеда, ... коња, крмака, кошни-
ца, чељади, новаца, среће и сваког напредка! Положаоник дарује бадњак 
новцем; седа на чело совре и при одласку добија дарове од домаћице: 
колач, вешалицу меса, чарапе, кошуљу или пешкир; поклон везују црве-
ним концем, за који је заденут босиљак.   

Божићну сламу износе из куће четвртог дана Божића и остављају 
је око родних стабала и на гумну, где праве крст од сламе. Бадњак је у 
кући, на огњишту до Крстовдана  и до тада су га свакога дана, по мало, 
напаљивали. Од дебљег дела бадњака правили су крстове, које су поста-
вљали на кућу и гумно, а један део бадњака чували су у кући, да би га 
употребили против града – изношењем истог за време ове елементарне 
непогоде. Главу божићне печенице остављају за Васиљевдан односно 
Нову годину (14. јануар), а по једну плећку остављају за Крстовдан (18. 
јануар) и Богојављање (19. јануар).  

Прослављање Нове године – Васиљевдана, представља продуже-
так божићних обичаја; позивају полаженика на свечани ручак, када раз-
бијају и поједу главу божићне печенице; полаженик тада доноси симбо-
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личан поклон у виду неке посуде. Жене тог дана месе мале обредне 
пшеничне хлебове – колаче тзв. васиљице; помоћу три гранчице од дрена, 
шипка и јабуке, повезане црвеним (аленим) концем, жене шарају ове 
колачиће, при чему говоре: шарали мали јагањци, мали прасићи, мали 
пилићи... ; гранчица је од дрена, да би били здрави као дрен (здрав ки 
дрен!), како чељад, тако и стока, од шипка – да би били црвени као 
шипак, и од јабуке – да би се стока размножавала (да се пати стока, ки 
калам што се прима). Васиљице користе и за гатање: стављају угљевље на 
њих и сваки угљен (од бадњака) означава одређену врсту житарица, те 
уколико би се исти одмах угасио – то је значило да те године та житари-
ца неће добро родити и обрнуто; исто тако, гатало се и за здравље.  

Божићним и новогодишњим обичајима настојало се утицати 
првенствено на здравље и срећу људи, здравље и размножавање стоке, 
плодност поља и општи напредак и успех у свим пословима у наступају-
ћој години, што се може закључити из описаних обичајних радњи, веза-
них за ове годишње празнике.  

Пролећни обичаји почињу самим почетком пролећа, даном 
Младенаца, 22. марта (9. март по старом календару). Два велика праз-
ника које празнују у ово доба године су Ускрс, као највећи годишњи пра-
зник поред Божића, и Ђурђевдан; неизоставно, овом приликом, треба 
споменути и обичаје везане за Јеремијиндан и Лазареву суботу или 
Врбицу.   

Младенци су хришћански празник Светих четрдесет мученика 
севастијских, који се празнује у време Ускршњег поста. Управо зато, тог 
дана, жене месе четрдесет колачића, тзв. младенчиће, у знак сећања 
на споменуте мученике; младенчиће премазују медом и деле укућанима 
и суседима. Тада жене месе и колаче – поскуре намењене и даване стоци, 
због здравља и напретка исте (обично уз речи, као што су: да Бог дâ мле-
ка ки река!). На дан Младенаца први пут пуштају јагњад на пашу, зајед-
но са овцама; тог дана и стоку покропе (накрме) водом у којој је куван 
кукуруз са сољу (стоци то дају да поједе). Младенци су празник младе-
наца, брачних парова који су те године засновали брачну заједницу и 
тада рођаци и пријатељи њима доносе младенчиће и друге поклоне.  

Лазарева субота празнује се осам дана пред Ускрс, уочи Цветне 
недеље, а у спомен на Христовог следбеника, Лазара, којег је Христ вас-
крсао из мртвих. Овај празник познат је и под називом Врбице; реч је о 
обичају градске средине, који се одржава под патронатом цркве, када 
деца, са звончићима око врата, одлазе пред цркву, где им се дели врбово 
пруће – врбице и када певају песму о Лазаревом ускрснућу.  

За овај празник везује се и обредна група девојака позната под 
називом Лазарице или Лазарке. Ритуалну поворку Лазарица чине три-
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четири Циганке, свечано одевене у своју ношњу, које од раног јутра (пре 
сунца) до вечери посећују куће у насељеном месту, играју и певају лаза-
ричке песме испред сваке куће и за то добијају поклоне у новцу и пре-
храмбеним производима од домаћина;4 једна од Лазарки удара у сито, 
остале играју, док једна и пева.5 Песма за плодност, срећу и напредак 
намењена је домаћину и његовим укућанима, односно његовој кући.  

Дан који се везује за празновање пророка Јеремије – заштитника 
од змија отровница – је 14. мај и познат је под називом  Јеремијиндан 
(вашар – панађур у Брусу). Уочи овог дана обављају обичај Јеремија; у 
касним поподневним сатима, образујући поворку, деца из села иду кроз 
село, посећујући и обилазећи (три пута) сваку кућу, звонећи меденица-
ма (звона која каче о вратове оваца и крава), лупајући о старе канте и 
сличне предмете; на челу поворке је најстарији и најснажнији међу 
њима и он носи корпу у коју смештају поклоне у намирницама и новцу, 
које добијају из сваке куће коју посете и које поделе по завршетку риту-
ала (обично, на крају, заједно вечерају оно што су добили, а остатак 
поделе); уз буку својих инструмената, певали су песме посвећене зми-
јама.6 На Јеремијиндан избегавају се послови у пољу; нарочито не ваља 
бушити шта иглом или шити, како се не би изазивале змије.  

Велики пролећни празник којим се одваја нови, летњи период од 
зимског је Ђурђевдан, који се празнује 6. маја. Црква је овај празник 
посветила светом великомученику Георгију, познатијем у нашем народу 
као Св. Ђорђе (или Ђурђе). Ђурђевдан прослављају сви народи и све 
вероисповести, и православци и католици и муслимани, на простору 
насељеном Јужним Словенима. Од овог дана, по народном календару, 
почиње летње рачунање времена, па је зато Ђурђевдан празник нове, 
оживљење природе, када се обичајима, везаним за тај дан, настоји да се 
снага нове вегетације пренесе на људе, стоку и усеве. Управо то потврђу-
је обичај брања биља, уочи Ђурђевдана, којим оките капије, куће, штале, 
торове, амбаре; беру јаглику, здравац, кукурек, дренове гранчице, врбо-
во пруће, итд., верујући да ће тако снагу вегетативног демона пренети 
на кућу и окућницу, чељад и стоку, поља и њиве, очекујући плодност и 
напредак у сваком смислу. Тог дана обављају прву мужу  и први пут 
одвајају јагњад од оваца. Од Божића до Ђурђевдана нису јели јагњетину, 
дакле, тек на Ђурђевдан ритуално су клали јагње и јели печену јагњетину. 

                                                 
4 Јаја, сир, кајмак, сланина... 
5 „Опа сига Лазарка, ова кућа богата, петстотина дуката и хиљаду оваца и шаре-

ни̕  јагањаца и дебели’ волова и класате пшенице и курате дечице!“ 
6 „Јеремије у поље, беж'те змије у море, наше поље широко, а ваше је дубоко, све су 

змије побегле, само једна остала и она се распала, на два трна глогова, на четири шипко-
ва...“;  домаћица их попрска водом, а затим дарује. 
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Тог дана копривом жаре вимена крава и оваца, како би било више млека 
у току године; из истог разлога, у рано јутро, преводе стоку преко воде. 
С обзиром на то да се тада обавља прва мужа у тој години, то значи да се 
и млеко и млечни производи први пут једу на Ђурђевдан. Ради здравља, 
умивају се водом у којој се налази разноврсно лековито биље, као што су 
здравац и дрен, на пример. Споменутим обичајима везаним за стоку нас-
тојало се утицати на здравље, плодност и млечност стоке.   

Велики хришћански празник, према схватању цркве, као и ста-
новништва овог поднебља, поред Божића је Ускрс или Васкрс. Припада 
групи покретних празника и увек пада у прву недељу после пуног месеца  
иза пролећне равнодневице; према томе, Ускрс најраније може бити 4. 
априла и најкасније 8. маја, дакле, у временском интервалу од пет 
недеља. Ускршњи пост траје седам недеља и најдужи је пост у години. 
Свака од седмица има свој назив: прва – Чиста, друга – Пачиста, трећа 
– Глушна или Крступоклоњена (недеља у којој нису правили цеђ – цеђе, 
јер би, у супротном, оглувели), четврта – у средини поста – Средопосна, 
пета – Светла (у којој сунце почиње јаче да сија), шеста – Цветна (у 
којој цвета цвеће) и седма – Велика недеља пред велики празник Ускрс. 
Ускрс прослављају три дана и у његовом празновању преовлађују цркве-
ни елементи као успомена на Христову смрт (Велики петак, када је на 
крсту разапет) и његово ускрснуће (за три дана, у Недељу); но, у празно-
вању Ускрса преузето је по нешто и из многобожачких веровања о новој, 
оживелој природи и њеном ускрснућу.  

За Ускрс фарбају јаја живим, веселим бојама, од којих је обавез-
на црвена, као симбол новог живота. Јаја фарбају у четвртак, ређе петак, 
суботу, па и недељу ујутру; најпре фарбају црвеном, затим и осталим 
бојама. Прво обојено јаје представља чуваркућу, оставља се на посебно 
место у кући и чува годину дана, до следећег Ускрса и новог, по намени 
истог, јајета; верују да ово јаје има магичну моћ заштите куће, њене 
чељади и имовине. Јаја фарбају у луковини, од које добијају црвену боју, 
и коприви, за добијање зелених јаја;  у овом крају познат је начин фар-
бања и шарања јаја помоћу отопљеног воска и гушчјег пера,7 а шарали 
су јаја и уз помоћ биљака – листића и цветића, комбиновањем.8 Офар-
бана јаја намењена су свим укућанима, као и посетиоцима – деци, ком-
шијама, пријатељима и рођацима; једни другима разбијају јаја, те онај 
чије је јаје јаче, побеђује и добија разбијено, и тако сва три дана Ускрса. 

                                                 
7 Јаје премажу отопљеним воском и када се осуши, гушчијим наоштреним 

пером исцртавају шаре геометријских и цветних мотива, па такве спуштају у одређену 
боју. 

8 На јаје прислоне одговарајући листић, цветић или гранчицу и чврсто га умо-
тају у тању тканину, вежу концем и спуштају у неку од боја. 
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Првог дана Ускрса сви укућани устају рано и умивају се водом у коју је 
претходно потопљено: црвено јаје, босиљак и биљка здравац, како би 
били здрави, после чега се омрсе најпре по једним јајетом, а онда и оста-
лим јелима припремљеним за тај дан. Поред фарбаних јаја, за Ускрс 
припремају ускршњи колач, мале колаче са јајетом у средини, за све 
чланове породице9 и богат ручак, са обавезним белим луком на столу, за 
време обедовања. Речи које се изговарају уместо поздрава за време 
Ускрса су Христос васкрсе и Ваистину Христос васкрсе. Корубе од јаја и 
луковину у којој су фарбана, један од укућана, везаних очију, односи до 
прве воде и ту их оставља, верујући да се на тај начин ослобађају свих 
болести. Споменутим ускршњим обичајима истиче се култ природе и 
њено оживљавање, Христово ускрснуће, као и настојање да се преко њих 
очува здравље људи, стоке и опште добро.  

У летњем периоду постоји неколико празника које празнују због 
веома честе елементарне непогоде у овим крајевима, а то је грäд, како 
исти не би уништио усеве. Такви су, на пример, Св. Јован Алобија (Пре-
теча, 7. јул) и Блага Марија (4. август); на те празнике не ради се у пољу 
и ништа бело не оставља напољу (бели веш, на пример) – да не привуче 
град. У сушно време, од Ђурђевдана до Спасовдана, одржавао се обичај 
додола.10 Додоле представља обредна група девојака, у белим хаљинама, 
са цветним венчићима око глава, која у поворци иде по селу; девојке се 
прскају  водом, певају додолску песму, с циљем да призову кишу.11 

Од годишњих обичаја овог поднебља потребно је споменути и 
покладе – домаће гозбе свих чланова породице, односно задружне куће 
– задруге, окупљених око покладне вечере уочи већих постова. С обзиром 
на то да у нашем народу постоје четири велика поста, према њима су и 
покладе добиле називе, па су тако познате: Божићне, Ускршње, Петрове и 
Великогоспојинске покладе. Становници овог поднебља највећи значај 
придају Ускршњим (Великим, Белим) покладама, уочи најдужег и најс-
трожег поста. Назив Беле настао је по Белој недељи, односно белом мрсу 
(млеку и млечним производима), којим је трпеза нарочито богата 
покладне вечери; једу и пију што више могу, јер им предстоји вишене-
дељни пост. Последњег дана Беле недеље, дакле, у недељу, одржавао се 
обичај Покладних сватова, које чини обредна маскирана поворка, у којој 
је главно лице баба у улози невесте, која представља женског претка.12 
По речима  казивача, обичај Покладних сватова обављао се на следећи 

                                                 
9 За домаћина је мешен исти овакав колач, али са два јајета. 
10 Овај обичај више се не одржава. 
11 „...Удри, удри ситна кишо, ој, додо, додоле, те пороси наше поље, ој, додо, 

додоле...ми идемо преко поља, а облаци преко неба...“ 
12 А можда и старинско божанство пољске плодности. 
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начин: „У белу недељу, два човека преобуку се у младу и младожењу и 
са поворком која их прати, свирајући и певајући, иду од куће до куће 
кроз село, задржавајући се код сваке по мало и примајући дарове у нов-
цу и храни од домаћина“. Овим обичајем настојало се да се путем ана-
логне магије изазове општа плодност; учесницима маскиране поворке – 
као представницима демона, давали су дарове како би се од њих добило 
уздарје у породу, плодности усева  и стоке.13 

 
* 

У сажетом облику, а да се при том не изостави основна локална 
особеност, представљени су годишњи обичаји поднебља Бруса и његове 
околине. Већина споменутих празника одржала се до данашњих дана, са 
готово неизмењеним обичајним радњама, као што су Крсна слава, 
Ускрс, Божић..., док су неки обичаји потпуно нестали или се, пак, спо-
радично одржавају све више губећи изворност, а то је, наравно, и за 
очекивати, услед неминовних промена. Утолико пре, нестали, промење-
ни или, чак, заборављени обичаји, добијају на значају као забележени и 
записани, те као такви опстају, трају и сведоче. 

   
 
 
 

РЕЗИМЕ 
 

ГОДИШЊИ ОБИЧАЈИ БРУСКОГ ПОДНЕБЉА 
 

Годишњи обичаји, који обухватају празнике и свечаности који се 
одржавају у зимском и летњем солстицију (крсна слава, велика и мала, 
сеоска слава –молитва – богомоља – заветина, Божић, Нова година, 
Ускрс, Ђурђевдан и др.) показују односно одражавају континуитет и, у 
принципу, истоветност на читавом испитиваном подручју – Брус и 
његова околина – са незнатним разликама. И поред забрана да се ови 
обичаји одржавају после Другог светског рата, условљених новим соци-
јалистичким (комунистичким) државним уређењем, готово сви обичаји 
ипак су „илегално“ одржавани, настављајући односно не прекидајући 
традицију. Последњих година, услед промена на државној политичкој 
сцени, када се и веронаука поново уводи у наставне планове школског 
образовања, годишњи обичаји добијају општи значај, јавно прихватање и 
легалитет. У раду је било речи, пре свега о Крсној слави, Божићу, Ускр-
су, Ђурђевдану, и обичајима везаним за те празнике.  
                                                 

13 Обичај покладних сватова више се не одржава на овим просторима. 
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SUMMARY 
 

ANNUAL CUSTOMS OF THE BRUS REGION 
 

Annual customs including holidays and festivities which are held in 
winter and summer solstice (Saint`s day, big and little, the village Saint`s 
day – molitva, bogomolja, zavetina – Christmas, New Year, Easter, St. Geor-
ge`s day, etc.) show and reflect continuity and, principally, sameness in 
whole investigated area – Brus and its surroundings – with a slight diffe-
rences. Despite the ban that these practices held after World War Two, 
conditioned by new socialist (communist) state order, almost all customs 
have „illegally“ maintained, continuing and not interrupting a tradition. In 
recent years, due to changes on the national political scene, when Religious 
education is reintroduced into a curricula of school education, annual cus-
toms receive general importance, public acceptance and legitimacy. The 
paper discusses especially about Saint`s day, Christmas, Easter, St. Geor-
ge`s day and customs related to these holidays 
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ПРИЧЕ О ТОПЛИЧКОМ УСТАНКУ  
У БЛАЖЕВАЧКОМ КРАЈУ 

 
 
АПСТРАКТ: У раду је дат краћи историјски преглед важнијих 

догађаја који су се десили пред, у току, и непосредно после Топличког 
устанка у блажевачком крају. Осим важнијих догађаја овде се помињу и 
кључни актери тих дешавања. Такође су дате и четири интересантне 
приче из периода Топличког устанка које су до данас сачуване. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Топлички устанак, Коста Војиновић, Коста Вуч-

ковић, копаонички превој Мрамор, Станка Димић Петровић, Блажево, 
Бело Поље, Иричићи, Станка Вучић, Станика, Рашко комита. 

 
По окупацији Србије у Првом светском рату у окупационој поде-

ли блажевачка регија је улазила у састав бугарске окупационе зоне. 
Имајући у виду слободарски дух, који је красио народ овог краја, онда и 
није случајно што су Блажево, Бело Поље, Иричићи и друга околна села 
били база комитског одреда Косте Војиновића у Топличком устанку. 

На простору бугарске окупационе зоне суспендовани су сви срп-
ски закони и све цивилне српске установе. Од председника општине па 
до најнижих управних органа смењено је читаво раније чиновништво и 
доведено углавном бугарско. У општини су потпуну власт имали пред-
ставници бугарске полиције. 

У првој половини августа 1916. године у селу Лепосавићу, Воји-
новић је основао „Ибарско-копаонички комитски одред“. Прва његова 
чета, основана тога дана, имала је пет бораца, и то: Урош Рудинац из 
села Рудина испод Рогозне (раније комитски војвода), Александар 
Пипер кафеџија из Митровице, Влајко Владисављевић из Лепосавића, 
Прока Планић из Земанице и Радомир Гашић са Копаоника (из Доњег 
Левића).1 На молбу војводе Војиновића, Милунка Ковачевић из Блажева 
је заједно са Јефтимијом Ковачевић сашила заставу Одреда у селу Ири-

                                                 
1 Милутин Перовић, Топлички устанак 1917, Београд 1988, 85. 
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чићу на којој су извезле: „Слобода или смрт – Копаонички одред војводе 
Косте Војиновића Косовца“. Ову заставу је носио и чувао Јанићије 
Димић из Белог Поља. После десетак дана одред је већ бројао 50 наору-
жаних комита. 

У даљем тексту ћемо навести само неколико најзначајнијих бор-
би које су комите Косте Војиновића водиле са Бугарима и Аустријанци-
ма на овом простору. Тако је 10. септембра 1916. године Војиновић у 
околини села Бабице поразио један јак аустријски жандармеријски 
одред који је био скоро уништен; 30 је погинуло, а остало се спасило 
бекством. Сутрадан, 11. септембра Војиновић је водио борбу код Белог 
Брда на Копаонику. Дана 14. октобра Војиновић се борио код Блажева. 
„Непријатељ је био потучен и заробљен је већи број војника, комора и 
коња“. Из тог времена је вероватно и она борба код Треске, где је Воји-
новић уништио једно аустријско потерно одељење од 42 војника – сви су 
до једног погинули.2 

Војиновић у свом дневнику помиње 3. новембра борбу код села 
Горњи Левићи у којој су погинула четири аустријска жандарма. На дан 
1. децембра била је борба са једним водом Бугара код Големе Главе у 
којој их је Војиновић разбио, један Бугарин је побегао, а три су рањена. 
За 2. децембар помиње се још једна трочасовна борба у којој је погинуло 
осам аустријских војника и један четник. Истог дана ушао је Војиновић 
у Блажево, запалио све општинске књиге и уништио сав материјал 
намењен окупатору.3 Под 13. (26.) јануар Војиновић пише да је „село 
Стануловићи спаљено због четника“.4 Дана 24. фебруара вођена је борба 
на Ћелавици са Аустријанцима када је погинуло 33, а заробљен један 
непријатељски војник.5 

У току Топличког устанка вођена је посебно жестока битка на 
копаоничком превоју Мрамор. То је, без сумње, била највећа победа 
устаника у целом Топличком устанку. По Војиновићу 14. марта 1917. 
године „непријатељ је на Мрамору до ногу потучен, изгинули су као 
мрави...“6 По Војиновићу страдало је око 150 непријатељских војника 
и 4 официра, а по окупаторским извештајима губици су били следе-
ћи: 1 официр и 53 погинула војника, 16 рањених, 126 „несталих“ и 82 
болесна војника. Треба истаћи да се у овој борби посебно истакао 
Коста Вучковић из села Радуња, што се види из догађаја од 15. марта 

                                                 
2 Исто, 86. 
3 Исто, 88. 
4 Исто, 96. 
5 Исто, 169. 
6 Андреј Митровић, Бој на копаоничком превоју Мрамор 14. марта 1917, Исто-

ријски гласник, бр. 1-2, Београд, 1982, 7-30, 26. 
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када је Војиновић унапредио Косту Вучковића у чин резервног потпо-
ручника.7 

По гушењу Топличког устанка крајем марта 1917. године, четни-
чки покрет запада у велику кризу. Међутим, војвода Војиновић се не 
крије, не тражи заклон, не бежи у други крај; напротив остаје у овим 
пределима да се бори до краја. У свом дневнику за 18. септембар каже 
да је послао своје најбоље четовође Косту Вучковића и Миливоја Раи-
чевића да набаве храну. Али се они нису вратили већ су се предали 
Бугарима.  

Предале су се и многе друге четовође. Не само што су Бугарима 
одали све комитске везе, јатаке и путеве, него су на челу бугарских 
потерних одељења и сами пошли да гоне Војиновића и његове комите.8 
Ово Кости Вучковићу није била прва издаја свог војводе, напротив, 
чинио је то и раније. Наиме у свом дневнику Коста Војиновић под 7. 
фебруар (20. по новом календару) у писму које је упутио Кости Пећан-
цу, где одбацује неке његове оптужбе, назива Косту Вучковића дезерте-
ром.9  Тиме је само потврђено правило да онај који једном изда, ако му 
се укаже прилика, издаће поново. Овај ружан пример у блажевачком 
крају био је вероватно усамљен. 

На основу тврдњи неких савременика Топличког устанка намеће 
се закључак да су се Коста Вучковић и војвода Војиновић оштро сукоби-
ли по питању жена и њиховог присуства у одреду. Наиме, сматра се да је 
Вучковић био одлучно против жена у одреду, па је тражио од Војинови-
ћа да их одстрани, што је војвода одлучно одбио.10 Сматра се, да је до 
сукоба дошло због Станке и њене мајке Данице Димић из Белог Поља, 
којих војвода није хтео да се одрекне. Судбоносни догађаји који ће усле-
дити показаће колико је војвода био у праву, када је стао на страну ових 
жена, које ће му остати верне до краја, и ту верност платити својим 
животима. 

По окупаторским извештајима, како бугарских, тако и аустриј-
ских, најжешћа борба са Костом Војиновићем вођена је 15. октобра на 
простору између Жарева и Трећака у којој је он потпуно разбијен, 17 
четника му је погинуло, цела архива заплењена, а он рањен, са свега 
неколико другова, успео је да се извуче. 

О овој борби писао је и сам Војиновић у свом дневнику: „У саму 
зору опкољени смо од аустријске војске, бугарске војске и наших издајника 

                                                 
7 Исто, 20, 25. 
8 М. Перовић, н.д., 281. 
9 Исто, 99. 
10 Казивања о Топличком устанку, приредила Божица Младеновић, Нови Сад 

1995, 19-20. 
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на Ливадицама – Иваљку. Потказан сам од четника који су се предали, 
ухватили су нам заседе на местима која су им била позната, а којима 
нам је једини излаз био. Кад смо наишли на њих, они су отворили на нас 
ватру, мада су се Бугари били повукли и убили заставника наредника 
Јанићија Димића, Станку Петровић, рођену Димић, Ђорђа Димића, Спа-
соја Којића, Ивана Мијовића и Тодора Павловића. У тој огорченој борби 
рањен сам тешко у ногу, опкољен од издајника и од војске непријатељске 
борио сам се до саме ноћи. Бугари су имали 12 рањених и 6 мртвих“.11 

Дакле, у овој борби погинула је Станка Петровић Димић, која је 
Косту Војиновића пратила у свим његовим борбама, живећи са њим у 
невенчаном браку. Била је изузетно лепа жена и са њом је Коста наме-
равао да се ожени после рата. У време погибије била је у поодмаклој 
трудноћи. Судећи по причама савременика, Бугари су је мртву искаса-
пили и извукли живо мушко дете, које су набили на бајонет. Са Станком 
су погинула и два њена брата, старији Јанићије Димић, који је био наре-
дник српске војске, а у устанку заставник Ибарско-копаоничког одреда, 
и млађи, Ђорђе Димић, борац истог одреда из Белог Поља. Са њима је 
била и њихова мајка Даница Димић, која је у тој борби изгубила троје 
деце. И сама рањена смогла је снаге да из руку сина Јанићија, који је 
био на умору, узме заставу одреда и спаси је. Бугари су после битке 
наредили да се побијени борци Ибарско-копаоничког одреда сахране 
поред реке Топлице. Два-три дана касније војвода Војиновић се, мада и 
сам рањен у претходној борби, вратио на то место и наредио да се поги-
нули сахране у дворишту цркве у Блажеву. На сахрани је обећао да ће 
својим борцима подићи надгробни споменик, али га је смрт спречила у 
испуњавању овог завета.12 

Војиновић се са малим бројем својих верних сабораца нашао у 
готово безнадежној ситуацији, пробијајући се кроз заседе које му је неп-
ријатељ постављао. На крају, тешко рањен био је опкољен код села Гргу-
ра у Церовачкој воденици. Ту је славни војвода последњи пут пружио 
жесток отпор, исцрпљен многобројним бојевима, не могавши да се кре-
ће због ране, борио се до последњег метка, а последњи је наменио себи, 
одржавши тиме своју реч да жив неће пасти непријатељу у руке, показу-
јући суровом окупатору како српски ветезови умиру. Војиновић је нај-
вероватније извршио самоубиство 23. децембра 1917. године. Том при-
ликом оставио је забелешку да га сахране на месту погибије, а Бугари су 
му ту последњу жељу и услишили, сахранивши га у једној јарузи крај 
воденице. 

                                                 
11 М. Перовић, н.д., 285-286. 
12 Божица Младеновић, Жене у Топличком устанку 1917, Београд 1990, 49. 
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Међу малобројним верним саборцима, њих четворо, који су свом 
војводи остали верни до краја, и са њим погинули, чак троје је било из 
блажевачког краја, и то: Радомир Гашић из Доњег Левића,13 као и Дани-
ца Димић из Белог Поља14 и Војислав Спасић трубач из Горњег Левића.15 

Оно што је било најбитније у његовој борби Војиновић је најбоље 
изразио само једним пасусом свога писма које је априла 1917. године 
упутио бугарском поручнику Генчову, команданту села Блажева: „Срп-
ски народ робовао је 500 година, па је опет слободан постао, па још 
толико нека робује, ипак не може и не сме изгубити наду да ће ускоро 
бити слободан, дотле неће нестати људи који ће ићи по народу и опо-
мињати га да је време да се сам ослободи, као што су наши стари ради-
ли, па све иако не буде Војиновића биће других“.16 Дакле, за Војиновића 
је била важна једино слобода, све друго је било неважно, па и сам Воји-
новић. Био је у праву. Није било Војиновића, као ни већег броја његових 
храбрих сабораца, али је зато било других српских јунака који су народу 
донели тако жељену слободу. Док сам Војиновић и његове храбре коми-
те живе и данас у сећању овог народа, преселивши се у легенду. На свом 
личном примеру славни војвода Коста Војиновић, можемо слободно 
рећи, један од последњих српских витезова, сопственим је примером 
показао да се за слободу треба и вреди борити. А они који нису спремни 
да се за слободу боре је и не заслужују. 

О легендарном војводи, његовим храбрим устаницима, али и 
овдашњим мештанима и данас постоје бројне занимљиве приче, које се 
љубоморно чувају и преносе с колена на колено, богатећи се новим 
„садржајима“. Нажалост, многе су заборављене, али су неке очуване до 
данас. У даљем тексту наводимо четири занимљиве приче. 

 
Колики је војвода Војиновић? 

 
У јесен 1917. године Копаоничко – топлички устанак све више је 

западао у кризу. Један број устаника се предавао окупатору. Тако  једног 
дана Војиновићев Копаоничко - ибарски одред напусте двојица устаника 
и предају се Бугарима у Блажеву. Бугари су били смештени у згради шко-
ле. Седе у учионици бугарски војници и ова два устаника која су им се 
предали. Како су бугарски војници имали велики страх и од самог помена 
Војиновићевог имена, салетали су устанике разноразним питањима о 

                                                 
13 Казивања о Топличком устанку, 19, 75, 102, 104; Добровољци у ратовима  

1912-1918, доживљаји и сећања, Београд 1971, 291. 
14 Казивања о Топличком устанку, 58, 61, 75, 102, 104. 
15 Исто, 19, 75, 102, 104. 
16 М. Перовић, н.д., 236. 
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комитама а понајвише о Војиновићу. Сразмерно својим мукама које су 
преживели од комита и сразмерно свом страху од војводе, истог су 
замишљали као неког изузетно великог (крупног) човека. И баш кад 
један бугарски војник упита устанике:                              

−Братко, па колики је тај ваш војвода Војиновић? 
Неко изби ногом врата на учионици и уђе човек са два револвера 

на готовс. Ови устаници кажу бугарским војницима: 
−Е, ето вам га војвода дошао да видите колики је! 
Укочили се Бугари од страха, па само погледују час у Војиновића 

час у своје пушке наслоњене уза зид, али ниједан не сме ни да мрдне, ни 
да што изговори. Војвода им каже: 

−Бугари, само останите мирни и ништа се не бојте. Са вама ја 
ратујем на бојном пољу, а овде сам дошао по ове своје залутале овчице. 

Бугари остану мирни и уплашени, а Војиновић одведе устанике 
који су га издали. Мало потом Бугари су чули два пуцња у непосредној 
близини школе. 

 
Женска сналажљивост 

 
Дође војвода Коста Војиновић са устаницима и неколико швап-

ских војника које је заробио у борбама на Мрамору, у село Иричиће. 
После краћег боравка и одмора у засеоку Милићевићи, повуче се у пла-
нину изнад села, јер су за њим ишле бугарске и швапске потере, где се и 
улогори за дужи боравак и одбрану. 

После неколико дана у овај засеок стигну и окупаторске потерне 
јединице, које натерају једну жену да их поведе и покаже им где су 
устаници. Она им каза да су устаници у планини на месту званом „Лаз“ 
и „Код дивљаке“, а да се дотле стиже преко Илињаче и села Бабице. 
Потера је пошла куда их је она и повела. Њену намеру и подвалу Шва-
бама схватила је њена јетрва, па је брже – боље отишла пречицом поред 
Студенца, те јавила војводи о потери и да их води њена јетрва, али зао-
билазним путем око Ћелавице преко села Бабице. Устаници су имали 
довољно времена да се припреме за борбу и поставе добру заседу. Епи-
лог битке био је да нико од устаника није ни рањен, а од окупаторских 
војника нико није преживео. 

 
Срећа њена те је убише Бугари 

 
Половином октобра 1917. године пред задњу борбу у Копаонич-

ко-топличком устанку, која се одвијала на месту званом Ливадице изме-
ђу села Трећак и Жарево, метреса (швалерка) војводе Косте Војиновића, 
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Станка Димић Поповић17 дође у свој род Димиће у село Бело Поље. Ту 
су се налазиле и устаничке залихе муниције. „Комитуша“ Станка Димић 
Поповић спреми троје бисага пуних муниције, па сврати у комшилук у 
засеок Вучићи у селу Иричиће, те мобилише своју имењакињу Станку 
Вучић и њену јетрву Станику, да са њом однесу муницију устаницима на 
Ливадице. Ове две жене су на почетку рата испратиле мужеве у рат и 
тада вероватно нису имале никаквих вести о њиховој судбини. Као и све 
жене српских ратника, подизале су децу и гледале како да преживе теш-
ка ратна времена. Станка Вучић је имала синове Милоша и Мирка од 
пет и три године, а Станика сина Миту, који се иначе касније када је 
одрастао оженио ћерком устаничког четовође Косте Вучковића из села 
Радуња (Коста Вучковић је био активни сарадник Војиновића у устанку, 
али је такође међу првима издао устанак и Војиновића и на Ливадицама 
учествовао у борбама против устаника на страни окупатора). 

Хтеле не хтеле, јетрве Станка и Станика Вучић, упрте бисаге 
муниције и са Станком Димић Поповић, пређу ноћу више од петнаестак 
километара до устаничког логора на Ливадицама. Када ова рефериса 
Војиновићу да је ове две жене ангажовала да донесу муницију, Војино-
вић се упусти у дужи разговор са њима. Питао их је одакле су, где су им 
мужеви, имају ли деце и слично. На крају разговора каза својој метреси 
да их одведе на казан са храном да им се да вечера, па када вечерају и 
одморе се да иду кући. Неспорно је да су и Станка и Станика биле лепе 
и младе жене, од по двадесет и неку годину. Уз то их је вероватно Воји-
новић, док је разговарао са њима, који пут и дискретно погледао. То није 
промакло његовој швалерки и пробудило је у њој љубомору. Није их 
одвела да им се да вечера, већ до казана са грејаном ракијом и рекла 
куварима: „Дајте овим курвама по чашу ракије па нека ми се губе са 
очију“. Попиле јетрве по чашу грејанице заслађене медом, јер није било 
шећера, па заждиле кући, избегавајући бугарске и швапске заседе. Са 
собом су носиле увреду која им је била тежа од пуних бисага муниције, 
које су мало пре тога донеле устаницима. Станкин муж Милисав Вучић 
је погинуо у Првом светском рату. Његови синови Милош и Марко су 
узели презиме Милисављевић, као успомену на погинулог оца. Станка је 
живела око 96 година и умрла је 1976. године. Када год би се причало о 
Копаоничко-топличком устанку и о устаницима, а причало се и често и 
детаљно, па би се поменула и Станка Димић Поповић, тада би Станка 
Вучић са извесном тугом због ненамирених рачуна уздахнула и рекла: 

−Е, срећа њена те је убише Бугари. 

                                                 
17 У овој причи се за Станку Димић Петровић погрешно наводи презиме 

Поповић. 
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−Па каква јој је то срећа, баба, што су је убили Бугари? Питали 
би је присутни. 

−Лако, умрла у борби од метка, а да је преживела па да је ја 
дохватим да је питам коме је она рекла да је курва? Зар мени која поди-
жем децу, без мужа који је отишао у рат, а она спава са Војиновићем под 
буквама. Кидала би јој парче по парче меса, док не умре на моје очи. 

 
Ко је издао Рашка комиту? 

 
Радомир Вукашиновић, Рашко комита, како су га сви звали, 

рођен је и живео у селу Стануловиће. Као припадник комитско – четни-
чког покрета имао је значајну улогу у припремама и ослобађању Косова 
и Метохије од Турака 1912. године. Када је већ имао своју чету комита 
међу првима се прикључује Војиновићу, и борио се у Копаоничко – 
ибарском одреду до пред сам крај Копаоничко – топличког устанка тј. 
до погибије. Његово име је било на свим аустроугарским потерницама, 
које су редовно расписиване за виђенијим устаницима. 

У јеку устанка, између борби и избегавања швапских и бугарских 
потера, сврати Рашко комита са своја два млађа борца, до своје прија-
тељице у селу Домишевина, која је живела са две кћери у кући на крају 
села. Свратили, па остали неколико дана.  

Једне ноћи зачује се лавеж паса, а кад они поскачу и погледају, 
кућа опкољена, све швапски и бугарски војник до војника. Одреди Раш-
ко себи и својим друговима мете и место пробоја обруча, испале по 
неколико хитаца, неке војнике убију, а неке ране. Користећи тренутак 
изненађења и панике која је настала код непријатеља, јурну кроз обруч 
на месту где су направили пролаз и утекну у ноћ њима добро познатим 
стазама. 

Јасно је било искусном комити да су их непријатељски војници 
опколили, јер их је неко издао и казао непријатељу где се налазе. Није 
му требало много времена да сазна и ко га је издао. 

Кратко време потом оде Рашко комита својој кући у Станулови-
ће, где је до рата живео са браћом и својом женом у задрузи. Није се 
јављао укућанима, већ је сачекао своју жену да дође код тора да помузе 
овце, пошто је то била њена свакодневна обавеза. Никад се није сазнало 
да ли су ишта разговарали и шта су једно другом рекли, али се зна да јој 
је Рашко пуцао у ногу и поломио јој колено, тако да је остала саката до 
краја живота. 

То им је било и задње виђење, јер после тога Рашко никада више 
није отишао својој кући. Иначе нису имали своје деце. 
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Неко време пред коначну пропаст устанка, и погибију скоро свих 
устаника који нису хтели да се предају, Рашко комита долази у Иричи-
ће, у кућу Матића, где му је била удата сестра Милева за Радоја Матића, 
тада већ удовица, јер јој је муж Радоје погинуо 1912. године, ослобађа-
јући Косово и Стару Србију од Турака. Опрашта се од сестре, дарује је 
по једним златником, за њену децу Бошка и Десанку, а неке своје драго-
цености оставља сестри на чување ако преживи, а ако погине да остану у 
њеној породици као успомена. Мало после тога Рашко комита гине у 
задњим борбама устаника са окупаторским војницима и издајницима 
устанка.18 

Током ослободилачких ратова у периоду 1912 – 1918. године 
житељи блажевачког краја су у великом броју активно учествовали у 
готово свим важнијим бојевима. Од Куманова, Битоља, ослобођења 
Косова, Брегалнице, Цера, Колубаре, преко Албаније, Крфа, Кајмакча-
лана, Топличког устанка и пробоја Солунског фронта. Наиме, станов-
ништво Блажева и околине по свом пореклу, менталитету, особинама и 
начину живота представљало је изванредни војнички потенцијал, што су 
у наведеним догађајима и потврдили. То је био горштачки сој људи, 
навикнут на сталне борбе са Турцима, храбри, довитљиви и способни да 
издрже најтеже напоре. Васпитани у патријархалним породицама уз 
јуначке песме и гусле, били су дубоко прожети патриотизмом и ода-
ношћу својој држави, спремни да се за њену одбрану жртвују до краја. 
Цео крај је у овим судбоносним временима поднео  велике жртве како 
по броју погинулих војника и устаника тако и по броју цивилних жртава. 
Велики број породица остао је без мушке радне снаге, привреда је пот-
пуно замрла, села попут Стануловића, Блажева, Белог Поља и Иричића 
су попаљена, многа опљачкана, стока поклана, сеоска домаћинства 
запуштена. Поново је народ овог краја, по ко зна који пут, почињао све 
из почетка, али сада у слободи. За  легендарног војводу Војиновића 
једино је слобода била важна, све друго је било неважно. Данас се сло-
бода чува између осталог и  сећањем на оне који су пали за њу. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Приче је аутору уступио господин Радоје Матић, инжењер из Бруса, иначе 

родом из села Иричића. Да би се очувала њихова аутентичност дате су уз неопходне 
минималне  корекције. 
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РЕЗИМЕ 

 
ПРИЧЕ О ТОПЛИЧКОМ УСТАНКУ У БЛАЖЕВАЧКОМ КРАЈУ 

 
У Првом светском рату блажевачка регија је улазила у састав 

бугарске окупационе зоне. Овде су потпуну власт имали представници 
бугарске полиције. Због близине границе аустроугарске окупационе 
зоне и слободарског духа народа, блажевачки крај је представљао сигур-
ну базу комитском одреду Косте Војиновића. На овом простору вођено 
је више значајнијих борби између комита војводе Војиновића и бугар-
ских и аустријских војника. Посебно је била жестока битка на копаони-
чком превоју Мрамору, 14. марта 1917. године, у којој су устаници 
нанели тежак пораз аустријским снагама. 

По гушењу Топличког устанка, четнички покрет је запао у кризу. 
Чувени војвода Војиновић се није склонио, остао је на овим просторима, 
да се бори до краја. Комитски одред се осипао, многи су се предали, 
међу њима и Коста Вучковић из Радуња. Војиновић се са малим бројем 
верних сабораца нашао у безизлазној ситуацији. Гоњен од непријатеља и 
оних који су га издали, тешко рањен, опкољен је код села Гругура. Ту је 
војвода последњи пут пружио жесток отпор. Немајући излаза Војиновић 
је 23. децембра 1917. године извршио самоубиство. Међу четири сабор-
ца, који су му остали верни до краја, и са њим погинули, чак троје је 
било из блажевачког краја. 

О легендарном војводи Војиновићу и његовим храбрим устани-
цима, у Блажеву и околним селима, кружиле су бројне занимљиве при-
че. Многе су заборављене. Неке су успеле да се очувају до данас. У овом 
раду дате су четири интересантне приче с циљем да се отргну од заборава. 
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SUMMARY 

 
STORIES ABOUT TOPLICA UPRISING IN BLAŽEVO REGION 

 
During World War I the Blaževo region was part of Bulgarian occu-

pation zone. Representatives of Bulgarian police had absolute power. Beca-
use of the proximity to the border Austro-Hungarian occupation zone and 
libertarian spirit of the people, Blaževo region was a secure base for the 
komita squad of Kosta Vojinović. Several important battles between Voji-
nović`s komitas and Austrohungarian and Bulgarian soldiers was happened 
in this area. There was a particularly fierce battle on the Kopaonik saddle 
Mramor, 14. March 1917, in which the rebels inflicted a heavy defeat Aus-
trian forces. 

After the suppression the Toplica Uprising the Chetnicks movement 
was in crisis. The famous vojvoda Vojinović has not escaped, he remained 
in this region to fight to the end. The Komitas squad was winding down, 
many had surrendered, among them Kosta Vučković from Radunje. Voji-
nović and small number of loyal fighters found in a hopeless situation. He 
was driven by the enemy and those who betrayed him, badly wounded, and 
besieged by the village Grgure. Vojvoda has provided the last fierce resis-
tance there. With no way out Vojinović committed suicide on 23 December 
1917. Among the four comrades who remained loyal to him to the end, and 
with him died, even three were from Blaževo region.  

About legendary vojvoda Vojinović and his courageous rebels in 
Blaževo and surrounding villages have circulated a numerous interesting 
stories. Many of them are forgotten. Some have managed to preserve until 
today. In this paper a four stories are presented with the aim to save from 
oblivion. 
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ЦРТИЦЕ ИЗ ЖИВОТА НЕКИХ СРПСКИХ  
РАТНИХ ВОЈНИХ ЗАРОБЉЕНИКА  
У НЕМАЧКОЈ 1915–1918. ГОДИНЕ 

       
 
Мој деда Мијушко Манџукић (1886–1968) из села Чаира код 

Трстеника учествовао је у свим ратовима Србије од 1912. до 1915. годи-
не. Први балкански рат 1912. године називао је – „турски рат“, Други 
балкански рат 1913. – „бугарски рат“, прву годину Првог светског рата 
(1914) – „швапски рат“, а другу годину (1915). крстио је као – „немачки 
рат“. Из тих ратовања понео је многе успомене. Претезале су тужне и 
трагичне док су оне веселе биле врло ретке. Суделовао је у многим 
крвавим борбама, за које често није знао ни где ни када су се тачно 
догодиле. То није чудно, јер је био неписмен као и већина српских вој-
ника пореклом са села. Своје ратне доживљаје ми је описивао у време 
докле је био млађи и крепкији у сваком погледу, када се сећао догађаја 
не само у глобалу него и у детаљима. Међутим, ја сам тада био мали па 
нисам показивао интересовање за његова казивања, а и оно што сам чуо 
нисам добро схватио и запамтио. Када сам мало сазрео и код мене се 
појавило интересовање за збивања из времена Балканских и Првог свет-
ског рата, деда је остарио, изгубио менталну свежину и елан, а у њего-
вом памћењу многи догађаји су се помешали  и он је о њима нерадо 
говорио. На моје молбе да ми прича о својим ратним доживљајима, 
обично је одмахивао руком и преко воље би рекао да је учествовао у 
многобројним борбама. Неке од њих су биле тако крваве да је у њима на 
бојишту остајала и половина његове чете. За чудо, он никада није ни 
лакше рањен. Догађало се да  му  у борбама шињел и осталу одећу на 
више места избуше куршуми а њега ниједан не окрзне. Тада је закључи-
вао: „Сам Бог ме је чувао и сачувао“. Нека дедина казивања сам, ипак, 
запамтио. Она углавном нису везана за борбене окршаје, већ за збивања 
изван ратног попришта, тј. за време окупације Србије и његово „робова-
ње“ у Немачкој и сагледана су углавном са веселије стране. О њима ће 
овде бити реч. 
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Под налетом далеко бројнијих и боље наоружаних аустро-
мађарских и немачких армија се севера и запада и бугарских са истока, 
српска војска се, пружајући очајнички отпор,  октобра и новембра 1915. 
године повлачила према југу. Почетком новембра преко Крушевца, 
долином доњег тока Расине па кроз Јанкову клисуру у планини Јастре-
бац, према Топлици и Косову, повукле су се српске јединице које су се 
дотад бориле у источној Шумадији. Дедина јединица је остала у заштит-
ници на улазу у Јанкову клисуру са северне стране. Њен задатак је био 
да задржава непријатељске снаге све док српска војска не изађе из Кли-
суре и нађе се на отвореним просторима Топлице. Међутим, сукоба са 
непријатељем није имала, јер се овај није појавио. Када је оценила да је 
задатак извршила (или јој је неко са врха то наредио) заштитница је 
кренула за својом главнином. На излазу из Јанкове клисуре, у сусрет им 
је дошла група од осам српских војника. Обавестила их је да се пред 
њима налазе Бугари и да ће им пасти право у руке ако наставе кретање 
напред. 

У условима растројених и спорих веза у српској војсци у то вре-
ме, па због тога недовољног комуницирања међу командама, командант 
заштитнице није имао појма о кретању бугарских јединица. Он је могу-
ће и знао да је Бугарска војска, без објаве рата, изненада напала на слабе 
српске граничне јединице, јер је главнина српске војске била ангажова-
на према западу (Дрини), да брани државу од аустроугарских дивизија 
које су надирале из Босне и Херцеговине и према северу (Сави и Дуна-
ву) наспрам немачких дивизија, па источну границу према Бугарској 
нису браниле довољно јаке војне снаге. Командант очигледно није знао 
да су Бугари искористили ту чињеницу, лако пробили српску граничну 
одбрану, брзо продрли у долину Јужне Мораве и Вардара и тиме онемо-
гућили повлачење српске војске даље на југ према Солуну. Потпуно 
непознато му је било да се Бугари нису задовољили само тим успесима, 
већ су њихове јединице наставиле наступање на запад. Међу осталим, 
бугарска војска је од Ниша кренула уз реку Топлицу, заузела Прокупље 
и Белољин (где се пут који излази из Јанкове клисуре уливао у саобра-
ћајницу која је ишла долином Топлице) и у том тренутку наступала даље 
на запад према Косову. Другим речима речено, одступница заштитнице 
у којој се мој деда налазио била је пресечена. 

Све то командант заштитног одреда српске војске није знао, због 
чега је поменуту групу војника огласио за дезертере, који проносе пани-
чне вести да би оправдали своје бекство из јединице. По кратком посту-
пку их је разоружао и осудио на смрт стрељањем. Залуд су осморица 
војника убедљиво доказивали и клели се у све на свету да говоре истину. 
Остали војници су им веровали, али не и командант заштитнице, који је 
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остао неумољив. Већ је била одређена десетина која је требало да извр-
ши стрељање, када је из правца Топлице наишла друга, већа група срп-
ских војника и са њима један капетан. Они су потврдили злосрећну вест 
о Бугарима. Осуђени војници су одмах ослобођени. Били су срећни што 
су избегли срамоту за дезертерство и најтежу казну. Срећни су били и 
они војници којима је наређено да их стрељају, што нису „огрешили 
душу“ и побили своје невине ратне другове „на правди Бога“.  

Ту затечени официри су се саветовали шта да чине. Налазили су 
се у најнезавиднијој ситуацији – као у мишоловци: ако продуже према 
Топлици заробиће их Бугари, ако се врате натраг пашће у руке Аустроу-
гара. На зна се шта је горе. На крају је пала одлука: саветовали су војни-
цима да се хитно разиђу по околним шумама и планинама и да иду сво-
јим кућама; да се по могућству крећу само ноћу и клоне се насељених 
места и путева како би избегли евентуалне непријатељске заседе и заро-
бљавање. Да би се речено разумело треба знати да је већина присутних 
војника била из 12. пешадијског пука „Цар Лазар“ Шумадијске дивизије, 
који је попуњаван људством са простора Крушевца, Краљева, Алексан-
дровачке Жупе и Рашке. Дакле, ти војници су се налазили такорећи у 
свом завичају – на познатом терену и није им било тешко да се домогну 
својих домова. У мирнодопским условима мој деда би пешице до своје 
куће стигао најдуже за дан и по. Овога пута су му била потребна три 
дана, односно ноћи. 

Деда се није дуго задржао код куће. После само неколико дана у 
срез и општину у Трстенику стигло је наређење новоуспостављене оку-
пационе власти да се сви војни обвезници неодложно јаве среској власти 
и да са собом понесу сву расположиву војну опрему. За неодазивање 
позиву претило се стрељањем обвезника, строгим кажњавањем укућана, 
спаљивањем куће, и сл. Овакве наредбе су упућиване и у остале делове 
окупиране Србије. Деда се одазвао позиву. Учинило је то и стотинак 
других људи из трстеничког краја. Међу њима су се налазила још четири 
обвезника из села Чаира. Била су то три брата Лукића – Радослав (Рада), 
Михаило (звали су га Микаило) и Апостол (Постол) (последња двојица 
су били рођена браћа, а први њихов брат од стрица) и Јован Пецић. 
(Име и презиме последњег сељаци су необично изговарали са отегнутим 
а у имену и е у презимену.) Јован је и пре и после рата био нормалан 
човек и ни по чему се није посебно разликовао од већине других људи. 
Међутим, његове „ненормалности“, тј. продужење својеврсног рата про-
тив непријатеља, започело је даном позивања да се пријави окупатору. 
Пред Среским начелством у Трстенику појавио се одевен пола у војнич-
ку, а пола у грађанску одећу. На глави је носио шубару са извученим 
врхом, који је вирио читавих тридесетак сантиметара. Тако се облачио 
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до краја рата. Иначе, поменути су били скоро вршњаци – рођени су 
између 1884. и 1886. и у ово време су имали од 29 до 31 годину. Сви су 
били ожењени и имали децу. Поменута петорка Чаирана задржала се на 
окупу у наредне три године. О њима ће овде бити реч, занемарујући 
остале. 

Код среског начелства приспеле обвезнике су опколили наору-
жани аустроугарски војници, ускоро их спровели на железничку стани-
цу у Трстенику, стрпали у сточне вагоне пруге узаног колосека и затво-
рили. Од тога тренутка они су постали ратни војни заробљеници. У Ста-
лаћу су прекрцани у железничке вагоне широког колосека и усмерени 
на север према Београду. Успут су им прикључивани нови вагони пуни 
заробљеника. Међу онима придодатим у Крушевцу свакако је било и 
Жупљана. Свуда их је пратила наоружана стража. Пошто је железнички 
мост преко Саве код Београда, једина железничка везе између Србије и 
Аустроугарске, био срушен почетком рата и још није био поправљен, 
заробљеници су преко понтонског моста пешице спроведени у Земун. Ту 
су поново укрцани у железничке сточне вагоне и затворени.  

Од Земуна у сваки вагон је ушао по један спроводник. У дедином 
вагону то је био неки дебељушкасти Шваба, трећепозивац, без оружја. 
Он је имао столицу у једном углу вагона, са које је устајао само када је 
хтео да протегне ноге, да врши нужду или када је у појединим станица-
ма требало да прими следовање хране и воде. Заробљеници су седели и 
лежали на поду вагона. Сваки од њих је од куће понео суве хране за 2–3 
дана. Треба имати у виду да се све ово догађало буквално последњих 
дана новембра и првој половини децембра 1915. године. Зима је увелико 
освајала, напољу је пао снег, а у вагонима је било врло хладно. Воз се 
кретао према северу, што је појачавало хладноћу. Заробљенике је спаса-
вало то што су, уз осталу војну опрему, многи имали по једно ћебе. У 
њих су се ноћу умотавали, прибијали једни уз друге и тако бранили од 
хладноће. У сваком вагону се налазила по једна кибла у којој су зароб-
љеници вршили велику и малу нужду и посуда са пијаћом водом. Кибла 
је пражњена приликом задржавања транспорта у већим станицама. Тада 
је узимана и пијаћа вода. Од Земуна па у наредних десетак дана, колико 
је трајало путовање до циља, заробљеници нису добијали никакву храну. 
Своју су углавном потрошили док су стигли до Београда. Ускоро је прес-
тала потреба за киблом, а опала је потреба и за водом.  Заробљеници су 
све више губили снагу и по цео дан и ноћ су лежали згрчени на поду 
вагона. Нису знали куда пролазе и куда их воде. У већини неписмени, 
нису били у стању да прочитају називе успутних станица исписане 
латиницом на мађарском и немачком језику. А и да су их читали не би 
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имали већу корист, јер нису познавали географију земаља кроз које су 
пролазили. 

Спроводници транспорта су успут за исхрану добијали углавном 
сланину и хлеб. Није то било никакво нарочито следовање, а нарочито 
није било разноврсно. Вероватно им је и огадило. Није лако јести једно-
личну суву храну у току десет дана. Међутим, много што-шта на овом 
свету је крајње релативно. Докле су спроводници отсецали комаде сла-
нине и хлеба и лењо их жвакали и тешко гутали, прегладнели заробље-
ници су све то посматрали са пожудом, а празна црева им се завезивала. 
Деда ми је даље причао: пете, шесте или седме ноћи од напуштања 
Земуна (више није могао ни проток времена поуздано да прати од пре-
велике глади) лежао сам у полусну и полубунилу на поду вагона обамро 
од глади и хладноће, када ме неко у мрклом мраку продрма за раме и 
шапатом позва по имену. По гласу сам познао Јована. Одазвао сам се 
такође тихо. Питао ме хоћу ли да једем? Нисам ништа одговорио. Мис-
лио сам да је Јован полудео од глади и да бунца у бунилу. Грозничаво 
сам размишљао шта да чиним. Он ме је поново блаже продрмао за раме 
и поновио питање. Одговорио сам да бих јео, али немам шта. На то ми је 
он без речи тутнуо у руке комад хлеба и парче сланине. Одмах ми је 
било јасно да је храну украо од Швабе спроводника. Ситуација је нала-
гала да се време не губи у непотребном размишљању и моралисању. 
Неочекивано добијену посластицу је халапљиво прогутао у неколико 
залогаја, без сувишног жвакања и, после више ноћи болесног полусна, 
чврсто заспао. Када се сутрадан разданило, деда је полусклопљених очи-
ју пратио шта се догађа у вагону. Дебељушкасти Шваба спроводник се 
пробудио, протегао и, не устајући, пружио руку према торби са храном, 
која му је увек висила о ексеру изнад главе. Узнемирио се када је осетио 
да је торба необично лака. Хитро је устао, скинуо је са ексера и отворио. 
Разрогачио је очи када је видео да је празна. Почео је да млатара рукама 
и да виче. Од те вике заробљеници су се будили из полусна. Нико од њих 
није знао немачки језик и нико није ни наслућивао о чему је реч. Шваба 
се није задржао само на грдњама и претњама већ је почео да претреса 
своје „штићенике“. Нико од заробљеника није разумео немачки језик и 
није знао шта спроводник говори, само су мој деда и Јован знали шта 
„жуљи“ Швабу. Једног тренутка Јован се примакао деди и шапнуо му на 
уво: „Морао би да ми завири у д... да би пронашао оно што тражи“. Пре-
трага је остала без резултата. Тако се окончао први Јованов инцидент са 
представником непријатеља. 

Када су заробљеници приспели у одређену им железничку ста-
ницу, мало их је било способно да сами изађу из вагона. Највећем броју 
њих, исцрпљенима глађу и хладноћом, морала је при искрцавању да 
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буде пружена помоћ. Неколико заробљеника је нађено мртво. Заробље-
ници су пребачени у неко веће село, чији је назив деда заборавио након 
30 – 40 година. Упорно сам тражио од њега да се сети имена ког већег 
града у близини. Тврдио је да таквог није било. Знао је само да се село 
налазило у Немачкој, а у ту земљу је упућено далеко мање српских вој-
них заробљеника него у Аустроугарску и Бугарску. Немци мештани су 
говорили да се на приличној удаљености на северу налази неко море. 
Крај у који су стигли био је равничарски, али благо заталасан. Зими није 
падало много снега, али је било хладно. Дувао је ледени северац. Зем-
љиште је било песковито. Од пољопривредних култура гајени су највише 
раж и кромпир. Имало је доста шума, али са неквалитетним дрветом. 
Пажљиво сам разгледао географску карту Немачке и, имајући у виду 
све што је досад речено, као и оно што ће уследити, дошао до закључка 
да је та групација српских војних заробљеника, у којој се налазио и мој 
деда, доспела у покрајину Мекленбург, у неко место које се налази 
између Берлина на југу и Балтичког мора на северу. Само тај део Нема-
чке у свему одговара изложеном опису. 

Заробљеници у том селу ноћи су проводили у лагеру, који су 
чиниле дрвене бараке, а чувала их је наоружана стража. Дању су одла-
зили на посао у село код одређених газда. Деда, и још неколико зароб-
љеника, су цело време радили у већој месној стругари као физичка рад-
на снага. За свој рад заробљеници нису примали никакву надокнаду. 
Хранили су их послодавци, веома оскудно – више су били гладни него 
сити. Хлеб лошег квалитета су добијали у минималној количини, али 
зато у кромпиру нису оскудевали, нарочито они који су радили на 
пољима. У почетку су носили своје војничке униформе у којима су и 
стигли, а касније су их послодавци лоше одевали. Најтеже им је падало 
то што током три године робовања ниједном нису могли писмима да се 
јаве својим породицама, нити су добијали какве вести од њих. Породице 
нису знале ни да ли су живи и обрнуто.  

У истом селу налазио се и лагер руских војних заробљеника. Они 
су од Немаца третирани као и Срби. Са њима су се наши сусретали при-
ликом обављања разних послова по селу. Различити језици нису били 
препрека да се међусобно споразумевају, добро упознају и спријатеље. 

Иако већина српских војних заробљеника није имала никакво 
формално школско образовање, ипак су то у већини били бистри људи. 
Већ после 3-4 месеца могли су да  разговарају са мештанима на локал-
ном говорном језику. Након годину дана није било већих проблема у 
међусобној комуникацији. 

Још у Трстенику крајем 1915. започети приватни „рат“ са окупа-
торима, продужен у току транспортовања, Јован Пецић је наставио и у 
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Немачкој у наредне три године. Непрекидно је носио мешовиту грађан-
ско-војничку униформу са обавезном шубаром на глави и њеним изву-
ченим врхом. У свим приликама је тврдио да је цивилни заробљеник, а 
Немци га упорно третирали као војног заробљеника, што је стварно и 
био. Понашао се прилично „откачено“, због чега су га Немци сматрали 
за мало луцкастог. Он је то и желео и такво мишљење му је потпуно 
одговарало. У току целог бављења у заробљеништву крао је Немцима све 
што му је дошло под руку и што се могло сакрити. Није била у питању 
клептоманија, јер он у својој земљи није крао ни пре ни после заробље-
ништва. Није било у питању ни користољубље, јер украдене ствари није 
могао користити у Немачкој нити их је могао понети кући. Само је 
желео да Немцима нанесе штету и да им напакости. Украдене ствари је 
бацао у клозет чучавац или на места где се не могу наћи. Више пута се 
десило да је лагерска стража, решена да по сваку цену пронађе лопова, 
изводила све заробљенике пред бараке, постројавала их и детаљно прет-
ресала њихове ствари и њих до голе коже. Претресала је и бараке од 
пода до тавана и никада ништа није пронашла. Шта све нису стражари 
предузимали да би пронашли лопова! Тражили су потказиваче али их 
нису пронашли. Није јасно да ли заробљеници, сем узаног круга Јовано-
вих сељана, нису знали ко краде или нису хтели да га поткажу. Крадљи-
вцу су Немци свечано обећавали да му неће ништа учинити, ако им 
каже где је сакрио украдени предмет. Лопов се није јављао. А Јован 
Пецић је у прво време украдене ствари најчешће крио испод извучене 
шубаре! Стражари се никада нису сетили да му је скину с главе прили-
ком вршења претреса! Сем тога, на њега су мање сумњали, јер су га сма-
трали мало „ћакнутим“. 

Немачке војне и цивилне власти, али и грађанство, старали су се 
да српске војне заробљенике држе у потпуној информативној изолацији, 
тако да ови нису тачно знали шта се догађа у свету, Немачкој, у Србији и 
на фронтовима. Када су средином новембра 1918. године од Немаца 
сазнали, за давно жељену вест, да је рат завршен поразом Немачке и 
њених савезника и да ће ускоро поћи својим кућама, за многе је то било 
изненађење, али најпријатније. Ускоро су добили наређење да се спреме 
за повратак у Србију. У воз су укрцани у истој оној железничкој станици 
у којој су пре  три године искрцани. Овога пута нису путовали сточним 
већ путничким вагонима и није их пратила напријатељски расположена 
наоружана војна стража. Међутим, нису ишли према југу, куда је водио 
најкраћи пут за Србију, што је било најлогичније. Писац ових редова је 
историчар и познато му је да су се српски ратни војни заробљеници из 
Немачке и Аустроугарске враћали својим кућама углавном правцем 
Берлин – Праг – Будимпешта –Суботица – Београд, или Беч – Марибор – 
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Загреб - Београд, или Јесенице - Љубљана – Загреб – Београд. Ова парти-
ја српских војних заробљеника путовала је северним и северозападним 
делом Немачке, па кроз југоисточни део Белгије ушла у Француску. У 
овом случају јасно је зашто се транспорт држао северног правца. У току 
целог рата на француско-немачкој граници вођене су грандиозне битке 
у којима су страдале и железничке пруге у великој дужини. Крећући се 
дужом северном маршрутом Срби су поштеђени евентуалног дугог 
пешачења кроз разорене пределе. Међутим, нејасно је зашто су бивши 
српски заробљеници уопште усмерени према западу и југозападу а не на 
најкраћи пут према југу ка Србији. Почетној групацији српских зароб-
љеника успут су прикључиване нове групације тако да се у транспорту 
нашло више стотина бивших српских ратних војних заробљеника поре-
клом из свих крајева Србије. 

Да ли већ у Белгији или по уласку у Француску, бивши српски 
војни заробљеници добили су за пратњу уместо Немаца изразито црне, 
корпулентне Сенегалце, са мало испупченим, крупним предњим зуби-
ма, припаднике француске колонијалне војске из Африке. Вероватно да 
ниједан Србин из транспорта до тада није видео црног човека, због чега 
су тај сусрет доживели као прворазредну сензацију. Шокиран је био и 
наш познаник Јован Пецић. Пресрећан што је коначно слободан и што 
се после три године враћа својој кући, непрестано је нешто брбљао и 
шалио се. Када су се једног тренутка кретали у строју (вероватно прили-
ком преседања из воза у воз) Јован је погледао у најближег пратиоца 
Сенегалца и гласно рекао: „Види како је црн мајку му ј.... као да је офи-
ксан! Само му се зуби и беоњаче беле!“ Једва да је он до краја изустио те 
речи а Сенегалац је скинуо пушку с рамена и кренуо с јасном намером 
да га убоде бајонетом. Успут је на чистом српском језику говорио: „Зар 
сам те ја ослободио, а ти ми мајку псујеш!“ Јован се пренеразио. Пона-
шао се као паралисан. Био је потпуно изгубљен. Није могао ни реч да 
проговори од изненађења, нити је што предузимао. Међутим, на његову 
срећу, снашли су се најближи другови, стали између њега и Сенегалца, 
Јована гурнули три-четири реда напред, а са пратиоцем заподели разго-
вор. Када се овај мало разљутио и смирио, испричао им је да му је мајка 
Српкиња из западних крајева (Книнска Крајина или Лика?), да је крену-
ла за Америку, где је имала некога блиског (оца или браћу на раду?), 
али су је ко зна какви ветрови однели у Африку. Тамо се удала за Сене-
галца, родила црног сина и научила га свом матерњем језику. Увек када 
је помињао овај догађај, мој деда се питао: „И како то, да весели Јован 
натрапа, вероватно, на јединог црнца који је у току рата говорио српски 
језик?“ Тако је у оно време, вероватно, размишљао и Јован. Он, који 
такорећи није затварао уста од како су напустили лагер, сада је неколи-
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ко дана ћутао као заливен, само је на свака 2–3 сата и даље изгубљено 
понављао исто питање: „Откуд црнац да зна српски?“ 

Овде је потребно дати једно кратко објашњење. У шатровачком 
језику данашњих млађих генерација фикса и фиксање означавају дрогу 
и дрогирање, а о некадашњој правој фикси и њеној употреби скоро ниш-
та не знају, пошто се више не употребљава. Фикса је изразито црна и 
тврда материја, која се продавала по бакалницама у облику малих кола-
чића замотаних у папир. Домаћице су је четком наносиле на хладну 
плотну шпорета који се ложе дрвима или угљом, а војници су њоме чис-
тили своје опанке. Глачањем четком површина премазаних фиксом, ове 
су постајале сјајно црне – офиксане.  

Бивши српски војни заробљеници су кроз Француску, преко 
Париза,  возом допраћени у Тулон. Ту је већина повратника први пут у 
животу видела море. У Тулону су бивши заробљеници укрцани у фран-
цуски путнички брод и преко Средоземног, Јонског и Јадранског мора 
стигли у Дубровник. Као о посебном куриозитету, деда ми је причао да 
су успут у даљини видели Црно море. Знајући да је то немогуће, интере-
совао сам се, како су знали да је реч баш о Црном мору. Објаснио ми је 
да је то море било „црно као мастило“. Пошто се неписмени деда није 
разумео у географске карте, објаснио сам му да се земље и мора могу 
умањено приказати на карти, као што се лик човека може умањено 
показати на фотографији. На географској карти Европе показао сам му 
где се налази Тулон а где Дубровник и куда води најкраћи морски пут 
између та два места. Такође сам му на карти показао да се стварно Црно 
море налази много далеко од тога правца. О томе да Црно море није 
добило име по боји своје воде, нисам му говорио. Међутим, деда је био 
упоран. Тврдио је: „Сви са брода су у даљини видели црно море, чија је 
вода била црна као мастило“. Вероватно су се над тим делом мора били 
надвили јако тамни облаци, који су у мору стварали тамну сенку, што су 
неуки српски сељаци схватили као да гледају Црно море!? Није било 
никога да им објасни да су у заблуди.  

Деда ми није ништа посебно говорио о њиховом прихватању у 
Дубровнику, јер тога, изгледа, није ни било. Ово место се само претход-
ни непун месец дана налазило у склопу новостворене Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца. Нове власти, па и оне војне, тек су успостављане и 
нису биле уходане, те повратницима није пружена такорећи никаква 
помоћ. Преноћили су, вероватно, у некој касарни, а сутрадан им је дато 
мало хране за пут и једноставно им речено: „А сада идите својим кућа-
ма!“, као да су се оне налазиле на неколико сати хода од Дубровника! Да 
би се ове речи реално схватиле треба знати да је у питању био крај 
децембра 1918. или почетак јануара 1919. године, хладне и снеговите 
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зиме. Од Дубровника према унутрашњости земље и Србији нису посто-
јале добре саобраћајнице нити пак каква превозна средства. Цео пут се 
морао превалити пешице. Повратници нису добили ни довољно хране за 
пут, ни новчану помоћ, ни водиче, ништа... Многи међу њима никада 
нису ни чули за Дубровник. Да су морали сами да пешаче до својих 
кућа, не би знали на коју страну да крену. Из Дубровника је пошла дуга 
поворка дојучерашњих ратних заробљеника. На раменима су пртили 
своје војничке сандуке (куфере) и у њима остатке својих летњих војнич-
ких униформи и лични прибор за хигијену. Прво коначиште су имали у 
Требињу. Да ли зато што се ни деда није сећао назива свих већих успут-
них места кроз која је прошао или сам их ја заборавио, тек, даље крета-
ње те групације бивших војних заробљеника кроз Херцеговину и Босну 
није ми познато. Вероватно су прошли кроз Гацко, Тјентиште, Фочу и 
Горажде(?) Кретали су се кроз сиромашна и у сваком погледу заостала 
српска и муслиманска насеља. Када би пред вече стигли у неко село, 
ишли су од куће до куће и молили домаћине да их приме под кров. 
Људи су се сажаљевали на те јадне, уморне, промрзле и гладне намер-
нике и примали их у своју сиротињу. Жене би се устумарале да направе 
качамак, испеку хлеб и спреме нешто за вечеру прегладнелим путници-
ма. Села у ужој Србији до Првог светског рата нису живела на особито 
високом културном и хигијенском нивоу, али су наши путници ипак 
били непријатно изненађени сиромаштвом и још нижим нивоом култу-
ре и становања локалног становништва. У више домаћинстава домаћа 
чељад је спавала у једном, а крупна стока у другом делу исте просторије. 
Друштво су им сада правили и изненадни незвани гости. Ноћ су намер-
ници проводили тако што су на смену једни ложили ватру, а други нас-
тојали да мало одспавају поред отвореног огњишта, умотани у своје 
шињеле и тако прикупе снагу за сутрашње напоре. Ујутру им је домаћин 
давао и убоги доручак. Пошто нису имали новац којим би платили услу-
ге, својим доброчинитељима су се одуживали тако што су им поклањали 
своје преостале летње униформе. Када је њих нестало поклањали су 
остале ствари па и војне сандуке (куфере). Кућама су стигли празних 
руку. Ручак су успут углавном „прескакали“ и проводили га у пешачењу. 

Дрину су прешли код Вишеграда, преко Андрићеве „На Дрини 
ћуприје“ и ускоро ушли у Србију. Колона повратника из заробљеништва 
почела је да се тањи и разбија у групе одмах по изласку из Дубровника. 
Нису се сви кретали истом брзином и правцем. По уласку у Србију пов-
ратници су почели да се зракасто разилазе на разне стране и усмеравају 
ка својим кућама, јер су из Немачке кренули не само припадници бив-
шег 12. пука „Цар Лазар“ него војни обвезници из различитих делова 
Србије. 
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Јунаке нашег казивања пут је даље водио кроз Ужице, Ужичку 
Пожегу, Чачак, Краљево и коначно Трстеник. У тим местима је била 
организована српска цивилна и војна власт која им је пружала помоћ у 
виду хране и коначишта (у касарнама). Од Ужица до Сталаћа је постоја-
ла железничка пруга узаног колосека, изграђена 1910-1912. године, али 
она у ово време није радила. Окупатор је на њој, као и на свим осталим 
пругама у Србији, приликом повлачења пре два месеца, разорио мосто-
ве, тунеле, важније пропусте, водоторњеве, скретнице и остале значајни-
је инсталације. Одвукао је преко Саве и Дунава локомотиве и вагоне. 
Штете још нису биле отклоњене. Сви бивши српски ратни заробљеници 
и интернирци у Немачкој, Аустроугарској и  Бугарској, који су се у кас-
ну јесен и почетком зиме 1918. враћали својим кућама, морали су кроз 
Србију да пешаче, јер на располагању нису имали ниједно превозно 
средсто. 

Повратници из немачког заробљеништва о којима говоримо 
прешли су пешице од Дубровника до својих кућа око 500 километара по 
лошем путу и путељцима, по цичи зими и дубоком снегу. За то им је 
било потребно 12–15 дана. На умор, напоре, лоша коначишта, па и гла-
довање, нису се жалили, јер су се на то навикли претходних година, а 
сада су имали и додатни подстицај – журили су својим кућама да се сре-
тну са најмилијима. Међутим, све до Краљева било им је „хладно око 
срца“, јер нису знали да ли је ико од њихових преживео окупацију. У 
Краљеву су срели познаника из суседног села Оџака. Одмах су му поста-
вили питање које их је највише тиштало: да ли су њихови укућани живи? 
Оџаци су велико село, а њихов познаник није имао потребу да у току 
окупације пролази кроз Чаире, тако да није могао да им пружи конкре-
тан одговор. Рекао им је само да су живи готово сви они који 1914. и 
1915. нису погинули на фронтовима или умрли у великим епидемијама 
пегавог и трбушног тифуса. То обавештење их је мало умирило, јер су 
знали кога су крајем 1915. оставили код куће. 

У Трстеник су пешице стигли после подне уочи „православне“ 
Нове 1919. године (што значи између 11. и 12. јануара). У варошицу 
нису имали потребу да улазе, јер су се кретали најкраћим путем, низ 
пругу до железничке станице, која се налази на јужном ободу тога мес-
та. На супротној страни од станице, на удаљености од 300–400 метара 
почињали су њихови Чаири. То је релативно ново село настало после 
1830. године. Име је добило по турским чаирима (ливадама ограђеним 
живицама или вештачким оградама) који су се некада ту налазили. 
Наши људи из поткопаоничких и гочких села и села из александровачке 
Жупе откупљивали  су од Турака, који су напуштали Србију, њихова 
имања и насељавали их. Једна од ретких, ако не и једина фамилија у 
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селу, која се доселила са леве стране Западне Мораве, тј. из Шумадије, 
била је фамилија нама познате браће Лукића. Њихови преци воде поре-
кло из села Жупањевца у околини Белушића из Левча. Због тога Чаира-
ни све Лукиће дуже од века зову више Жупањци него њиховим правим 
презименом. Иначе, село Чаири се у облику лука пружа испод брда, сво-
јом средином се пење у брда, па се поново спушта у равницу. Са желез-
ничке станице у Трстенику највећи део села се види „као на длану“ сем 
кућа Лукића. Мора да је повратницима срце живље заиграло од радости 
када су после три године, пуне животних опасности и неизвесности, 
поново угледали своје село у онаквом стању у каквом су га оставили! 
За мање од пола сата требало је да се нађу у својим домовима са нај-
дражима! 

И баш у том тренутку велике радости повратника, кроз железни-
чку станицу је наишао Младен-Млађа Манџукић, дедин најближи ком-
шија, од кога га је делио само сеоски пут. Он је био први њихов сељанин 
кога су срели. Одмах су га заокупили разним питањима, а највише о сво-
јим укућанима. Овај је стрпљиво и подробно одговарао на сва питања, 
па и о фамилији Лукића, иако му се тај део села није налазио на свакод-
невном путу и није требало да зна појединости о тој фамилији. Питачи-
ма није било сумњиво откуда он све то зна. Сазнавши да су сви њихови 
најближи живи и здрави, повратници су постали још срећнији. Предмет 
разговора је постао и сам Млађа. Један од браће Лукића му се обратио, 
формулишући део питања у стиху. „Па, како си ти Младене, момчино? 
Јеси ли се Млађо оженио, коју ли си цуру усрећио?“ Овај је одговорио 
стидљиво и тихо – „Јесам“. То је изазвало још већу радозналост код бра-
ће Лукића и углас су гракнули – „Којом, Бога ти!?“ Следио је поново 
стидљив одговор – „Вашом сестром Цаном!“ Тог тренутка је постало јас-
но зашто је Млађа знао појединости о фамилији Лукића. Браћа Лукићи 
су занемели. Више нису ни реч изустили. Као да их је неко полио вели-
ком количином ледене воде. Иако су ћутали, њихово нетактично пона-
шање је на најречитији начин показивало да нису задовољни изненада 
упознатим зетом. Сматрали су да он није био одговарајућа прилика за 
њихову сестру мезимицу Цану. Окренули су се и без речи пошли својим 
кућама.  

Да би цела ситуација постала јаснија, морају се дати нека додат-
на обавештења. Млађин отац Коста био је хром у једну ногу и прилично 
несналажљив и непрактичан човек. Два или три пута подизао је кућу на 
неодговарајућем месту и морао је буквално да спасава себе и своју 
чељад од бујица и поплава да се не подаве. Чак и да је градио најприми-
тивније и најјефтиније куће и помоћне зграде, морао је да изгуби много 
времена и утроши много средстава и рада за њихово подизање. Сем тога, 
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крајем 19. века у нашем крају је још увек било доста слободног и незау-
зетог државног земљишта погодног за обрађивање, које су људи присва-
јали. Коста се ни ту није показао довољно иницијативан. Због тога је 
остао сиромашан. У исто време, његов син Млађа није био корпулентан 
и репрезентативног изгледа. Он је пред избијање Првог светског рата  
регрутован, али у војску није позван, већ је остао код куће. На другој 
страни, Лукићи су живели у великој задрузи и били су имућни. Стојана-
Цана је била једино женско дете у породици и најмлађа, па стога мези-
мица. Све речено су браћа Лукићи имали у виду када су се понели на 
описани начин. Међутим, они много што-шта нису знали. Нису имали 
на уму да је више од половине мобилисаних војних обвезника у Србији 
оставило своје кости на ратиштима или је умрло у епидемијама, а други 
су одведени у заробљеништво или су интернирани. И тамо су многи 
умрли. За време окупације земље такорећи да није имао ко да се жени. 
А девојке су стасавале за удају. Конкуренција је била велика. На једног 
потенцијалног младожењу долазило је више кандидаткиња. Једна од њих 
била је Цана и није се чинило ништа необично што се удала за Млађу 

Браћа Лукићи нису остали трајно нерасположени према свом 
зету Млађи. Писац ових редова је као дете био сведок њихових бучних 
поздрављања, грљења и љубљења још на капији, када су  Лукићи сваке 
године долазили у госте 19. децембра на славу (Никољдан) код своје 
сестре Цане и зета Млађе. 

Сви у овом казивању поменути доживели су пристојну старост. 
Умрли су природном смрћу код својих кућа између 1960. и 1971. године 
и сахрањени на месном сеоском гробљу. Свима су подигнути пристојни 
споменици са фотографијама, да извесно време сведоче да су некада 
постојали. Фотографија Јована Пецића показује да је он, ипак, био ђаво-
ласт тип човека.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Др СЛОБОДАН СЕЛИНИЋ, виши научни сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд 
Др ДРАГОМИР БОНЏИЋ, виши научни сарадник 
Институт за савремену историју, Београд 
 
 
 
 

ФОТОГРАФИЈЕ КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР ЗА ПОСЕТУ 
ЈОСИПА БРОЗА ТИТА КРУШЕВЦУ 1961. ГОДИНЕ1 

 
 

У оквиру посете Србији, Јосип Броз је 5. и 6. јуна 1961. посетио 
Крушевац. Као и приликом свих његових обилазака земље, Тито је и 
овога пута дочекан свечано, славолуцима, натписима, паролама, одуше-
вљеним поздравима локалног становништва и здравицама локалних 
функционера. Приређивани су му свечани ручкови и вечере, посете 
истакнутим привредним објектима и историјским и културним мести-
ма. Разговарао је са крушевачким политичким руководством, привред-
ницима и борцима. Централни део посете био је говор на Тргу младости 
5. јуна. Мада се похвално изразио о југословенском развоју од рата до 
почетка шездесетих, Тито је тада упозорио и на проблеме који се почет-
ком седме деценије више нису могли скрити пред грађанима. Упозорио 
је на економске проблеме и тражио јединство државе, повезао стандард 
и привредну ситуацију са политичким стањем у земљи, плашећи се да 
би економски проблеми могли да проузрокују политичке. Други део 
Титовог говора био је посвећен најави Конференције несврстаних 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 хотелу „Европа“ у Круше-
вцу. Други дан посете, 6. јун, Тито је започео сусретом са борцима 
Расинског партизанског одреда испред хотела на Јастрепцу. После тога 
је разгледао градилиште новог хотела „Шатор“, планинарски дом „Херој 
Пане Ђукић Лимар“ и вештачко језеро на Јастрепцу, посетио средњевеков-
ни град и цркву Лазарицу и обишао фабрику „14. октобар“ у Крушевцу. 

                                                 
1 Рад је део пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку: између 

демократије и диктатуре (177016), који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
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У овом раду објављујемо 45 фотографија, посвећених Титовој 
посети Крушевцу јуна 1961, већином необјављених и сачуваних у Исто-
ријском архиву Крушевца, под сигнатурама ЗФ-I-2378, ЗФ-I-2379, ЗФ-I-
2380, ЗФ-I-2382, ЗФ-I-5853, ЗФ-I-5854, ЗФ-I-6162, ЗФ-I-6163, ЗФ-I-6251, 
ЗФ-I-6252. Притом, вођени смо значајем фотографије као историјског 
извора који верно осликава прошлу стварност, детаљно сведочи о људи-
ма, пределима, јавном простору, догађајима, атмосфери, одећи, итд.2 
Једна фотографија верно преноси један прошли тренутак, а низом 
поређаних фотографија се може на својеврстан начин испричати прича 
о неком догађају. Тако се на серији фотографија која следи може дета-
љно пратити дводневни боравак Јосипа Броза у Крушевцу јуна 1961, 
његово расположење, места која је посетио и изглед појединих делова 
града, изглед људи са којима се сусрео и разговарао, као и бројних гра-
ђана који су га дочекали. Осим изгледа и понашања бројних анонимних 
житеља Крушевца и околине окупљених да виде и поздраве вођу, на 
фотографијама се појављују ликови Титових сарадника из српског пар-
тијског и државног врха (Јована Веселинова председника Народне 
скупштине НР Србије, Мијалка Тодоровића потпредседника СИВ-а, 
Душана Петровића председника ССРН Србије, Михаила Швабића пот-
председника Извршног већа Србије, Добрице Ћосића књижевника и 
народног посланика), као и ликови водећих личности крушевачког краја 
после Другог светског рата (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, итд.) и 
локални привредници, професори, свештеници, итд. Фотографије су и 
сведочанство о духу времена, организованим дочецима југословенском 
председнику какви су приређивани широм земље, социјалистичкој ико-
нографији и декору (славолуцима, цвећу, заставама, паролама, покло-
нима, Титовим сликама и именом на транспарентима и зидовима 

                                                 
2 О фотографији као историјском извору види: Иван Хофман, Фотографија и 

историографија – нека размишљања, Архив, часопис Архива Југославије, бр. 1-2, Београд 
2013, 206-220; Миланка Тодић, Фотографија и пропаганда 1945-1958, Бања Лука-
Панчево, 2005; Љубодраг П. Ристић, Фотографија као историјски извор, Зборник Матице 
српске за историју, бр. 43, Нови Сад, 1991, 119-127; Андреј Митровић, Фотографија као 
историјски извор, поводом збирки фотографија о савременој историји Немачке и о исто-
рији Другог светског рата, Историјски гласник, бр. 1-2, Београд 1970, 277-280; итд. О 
фотографији уопште и о њеном значају и обради као архивског документа види: Зорица 
Нетај, Почеци фотографије 1839–1900, Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, бр. 1-
2, 2003, 54-61; Иста, Фотографије као архивска грађа и њихова обрада и Архиву Југослави-
је, Архив, часопис Архива Југославије, 1-2, 2012, 68-79; D. Kažić, Elementarna tehnika 
fotografije, Beograd 1992; итд. 
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фабрика и зграда, масовном дочеку на улицама, срдачним сусретима са 
пионирима и саборцима, опуштеној атмосфери у природи и на свечаним 
вечерама, обраћању народу, посетама фабричким погонима као симбо-
лима изградње социјализма – „14. октобар“, местима сећања из НОР и 
револуције – Јастребац, али и кључним културно-историјским и иденти-
тетским местима и симболима града – споменик Косовским јунацима и 
црква Лазарица). Поређане у временском следу и пропраћене кратким 
коментарима ове фотографије сликовито говоре о пажљиво изрежира-
ним представама и идеолошко-политичким и пропагандним порукама 
које су јавности слате са њих. 

Фотографије кратко тумачимо и боравак описујемо на основу 
архивских извора, штампе и литературе: Архив Југославије, Кабинет 
Председника Републике, 837, КП, II-1/72, Посета Тита Србији, јун 1961; 
Политика, Борба, Победа; Tito u Kruševcu, Beograd 1981; Слободан Сели-
нић, Крушевачки срез и посета Јосипа Броза Крушевцу 1961. године, Жуп-
ски зборник, бр. 5, Александровац 2010, 149-164. Посебну захвалност 
изражавамо Историјском архиву Крушевца на могућности да добијемо 
и објавимо фотографије. 

 
ПРВИ ДАН – 5. ЈУН 1961 
1) ДОЧЕК 
Јосип Броз Тито је стигао на крушевачку железничку станицу 5. 

јуна 1961. у 16h у пратњи Јована Веселинова председника Народне 
скупштине НР Србије, Мијалка Тодоровића потпредседника СИВ-а, 
Душана Петровића председника ССРН Србије, Михаила Швабића пот-
председника Извршног већа Србије, Добрице Ћосића књижевника и 
народног посланика и других. Дочекали су га бројни грађани Крушевца 
и руководиоци: 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 итд.  

 
 
 



 

 

  

                                                        С. Селинић, Д. Бонџић                    Жупски зборник 9/2014 178

 
Слика 1: Дочек Јосипа Броза на железничкој станици, 5. јун 1961. 

 

 
Слика 2: Дочек Јосипа Броза на железничкој станици, 5. јун 1961. 

 
Тито је потом прошао аутомобилом кроз свечано украшен град, 

праћен поздравима мноштва окупљених грађана и дошао на трг код 
Споменика косовским јунацима, и потом пешице на Трг младости, пред 
свечану трибину. 
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Слика 3: Свечани дочек, 5. јун 1961. 

 

 
Слика 4: Тито поздравља грађане из аутомобила, 5. јун 1961. 
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Слике 5: Тито на тргу код Споменика косовским јунацима, 5. јун 1961 

 
 

 
Слика 6: Тито испред Споменика косовским јунацима, 5. јун 1961. 
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2) ТИТОВ ГОВОР НА ТРГУ МЛАДОСТИ 
Тито је са свечане трибине на Тргу младости одржао говор пред, 

према званичним извештајима, око 100.000 људи. 
 

 
Слика 6: Тито поздравља грађане испред свечане трибине, 5. јун 1961 
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Слика 7: Свечана трибина на Тргу младости, 5. јун 1951. 
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Слике 8 и 9: Титов говор, 5. јун 1961. 
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Слике 10 и 11: Титов говор, 5. јун 1961 
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3) У НАРОДНОМ ОДБОРУ 
После говора на Тргу младости, Јосип Броз је улицом Мирка 

Томића кренуо ка згради Народног одбора Крушевачког среза. 
 

 
Слика 12: Јосип Броз на путу ка згради Народног одбора, 5.јун 1961 

 
Испред зграде Народног одбора Тита су на улазу у зграду доче-

кали пионири обучени у морнарске униформе као морнари „Галеба“. 
 

 
Слика 13: Пионири као морнари „Галеба“ испред Народног одбора, 5. јун 1961. 
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У просторијама Народног одбора Крушевачког среза Јосип Броз 
је водио разговор са друштвеном политичким радницима града Крушев-
ца. У разговору су учествовали Јован Веселинов, Мијалко Тодоровић, 
Добрица Ћосић, и домаћини Трифун Николић, Данило Милошевић, 
Боса Цветић. 

 

 
 
 

 
Слике 14 и 15: У разговору са руководиоцима Крушевца, 5. јун 1961. 
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4) ВЕЧЕРА У ХОТЕЛУ „ЕВРОПА“ 
У 20h 5. јуна у хотелу „Европа“ приређена је свечана вечера на 

којој су поред Јосипа Броза били присутни Јован Веселинов, Мијалко 
Тодоровић, Душан Петровић, Михаило Швабић, као и представници 
друштвених и политичких организација среза Крушевац. Домаћин Три-
фун Николић је поздравио Тита здравицом, а Тито му је затим одговорио. 

 

 
 

 
Слике 16 и 17: Свечана вечера у хотелу „Европа“, 5. јун 1961. 
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ДРУГИ ДАН – 6. ЈУН 1961. 
5) НА ЈАСТРЕПЦУ 
Рано ујутру 6. јуна 1961. Јосип Броз се испред хотела „Јастребац“ 

на Јастрепцу, где је преноћио, сусрео са четрдесетак преживелих бораца 
Расинског партизанског одреда.  

 

 
 

 

 
Слике 18, 19 и 20: Тито са борцима Расинског партизанског одреда  

на Јастрепцу, 6. јуна 1961. 
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Слике 21 и 22: Тито са борцима на Јастрепцу, 6. јун 1961. 

 
Сусрету су поред Ј. Веселинова, Д. Ћосића и других, присуство-

вали: Јанко Милојевић Ђема, Недељко Катаичић Брка, Данило Милоше-
вић Сима, Саша Јаворина, Милоје Кузмановић Кољка, Ђорђе Матић 
Кекеран, Десимир Милосављевић, Трифун Николић, Слободан Глигори-
јевић Ајга, Добрица Ћосић, Милић Милосављевић Корчагин, Вера 
Ђукић, Драгиша Гајић, Малиша Вучићевић, Миланка Тасић, Вука Жив-
ковић, Александар Радовановић Шнајца, Рада Обрадовић Медан, Стеван 
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Миланко, Миша Годић, Срба Савић, Влада Бајчевић, Паја Алексић, Дра-
гослав Лазаревић, Бора Милојевић, Влада Вулић, Милосав Милошевић, 
Миладин Трипковић, Хранислав Милошевић, Миодраг Милошевић, 
Мирослав Стојановић, Војислав Савић, Нестор Петровић, Драгомир 
Лазић, Милан Гајић, Персида Адамовић Боса, Станислав Закић, Никола 
Бугарчић, Будимир Гајић, Александар Милићевић Цанко, Радомир 
Тодоровић Тоша.  

 

 
 

 
Слике 23 и 24: Тито на Јастрепцу, 6. јун 1961 
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Слике 25, 26 и 27: Тито на Јастрепцу са пионирима, 6. јун 1961. 
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6) У ЛАЗАРИЦИ 
Тито је 6. јуна око 9h ујутру посетио средњевековни гради и црк-

ву Лазарицу. У цркви су га дочекали протојереј Михајло Тасић. старе-
шина цркве и протојереј Раде Алексић, са групом свештеника. Историј-
ске вредности је председнику тумачио Буда Илић, професор историје, 
директор Учитељске школе.  

 

 
 

 
Слике 28 и 29: Тито испред Лазарице, 6. јун 1961. 
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Слика 30: Тито улази у Лазарицу, 6. јун 1961. 
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Слика 31: Тито у посети Лазарици, 6. јун 1961. 
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Слика 32: Тито у посети Лазарици, 6. јун 1961.  

 

 
Слика 33: Тито се уписује у књигу посетилаца у Лазарици, 6. јун 1961. 
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8) У ФАБРИЦИ „14. ОКТОБАР“ 
Тито је на крају посете Крушевцу 6. јуна посетио и фабрику „14. 

октобар“, где га је дочекало више хиљада радника. Обишао је производ-
не хале и потом разговарао са руководством у згради управе фабрике. 
Током обиласка Тита су пратили и објашњења давали Милосав Друло-
вић, директор фабрике, Радомир Благојевић, главни инжињер, и Раде 
Ивановић председник Радничког савета. 

 

 
: 

 
Слике 34 и 35: Дочек у кругу фабрике „14. октобар“, 6. јун 1961. 
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Слике 36 и 37: Дочек у кругу фабрике „14. октобар“, 6. јун 1961. 



 

 

  

                                                        С. Селинић, Д. Бонџић                    Жупски зборник 9/2014 198

 
 

 
 

 
Слике 38, 39 и 40: У обиласку погона фабрике „14. октобар“, 6. јун 1961. 
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Слике 41, 42 и 43: У разговору са руководством фабрике „14. октобар“,  

6. јун 1961. 
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Слике 44 и 45: Тито при изласку из фабрике „14. октобар“, 6. јун 1961. 



 
 
 
 
 
 
 

МИЛОВАН МАТИЋ, хроничар 
Ботуња – Брус 
 
 
 
 

БИБЛИОГРАФИЈА МИЛОСАВА БУЦЕ МИРКОВИЋА 
– ауторске монограмске ппубликације 

 
 
Библиографија Милосава Буце Мирковића (1932–2013), књи-

жевног и позоришног критичара, песника, есејисте и културног после-
ника је импозантна и рад на њој представљаће велики изазов истражи-
вачима како његовог живота, тако и дела. То није чудно ако се имају у 
виду чињенице: веома дуг стваралачки живот, разноврсност његовог 
дела, широка интересовања и просторна покривеност његовог јавног 
деловања.  

Слободан Симоновић наводи: „Као ученик основне школе (1941) 
објавио ђачки рад „Моје родно село“, у ђачком листу Зорица. Као уче-
ник шестог разреда гимназије објавио прву књижевну критику у омла-
динском часопису Полет, а у локалном листу Реч народа, прву позори-
шну критику о представи Марандолина“.1 

Његово име се појављује на страницама штампе ратне 1944. 
године, док су се још водиле борбе на нашим територијама, када је обја-
вљено, да је на митингу ЈНОФ-а у тек ослобођеном Александровцу гово-
рио и „пионир друг Буца Мирковић, и дао завет“ да ће његова генерација 
следити ослободилачке традиције свог народа и краја.2 Јавно обећање из 
детињства је доследно испунио. Левичар и Србин било је његово трајно 
опредељење. Само је за живота више од седам деценија био присутан у 
штампаним медијима.3 

Рад на библиографији Милосава Буце Мирковића започиње 
1992. године уочи његовог шездесетог рођендана и с мањим прекидима 
траје до данас. Редовно су му достављани новопронађени подаци који су 
му олакшавали стваралачки рад.  

                                                 
1
 Енциклопедија Крушевца и околине. – Крушевац: Милирех, 2011, 273. 

2
 Победа (Крушевац). – Год. I, бр. 7 (28. децембар 1944), 4. Године 1948. и 1949. 

о њему се пише као младом и талентованом тенисеру. 
3 Не треба занемарити ни јавно деловање његовог оца dr Милана Мирковића 

(1894–1958), који је био зналац више светских језика а чије је активности пратила срп-
ска штампа, посебно између два светска рата прошлог века. 
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Још увек је тешко рећи ког је обима библиографија Милосава 
Мирковића. Иван Брборић пише: „За више од 60 година рада објавио је 
на хиљаде текстова, 30 књига поезије, 15 књига есеја, три књиге прозе, 
написао је и три драме“.4 То је оквиран број, али је он свакако већи. 
Велики је број часописа са којима је сарађивао, како са онима широм 
света, и посебно са оним у многим насељима Србије и бивше Југослави-
је. Превођен је на руски, пољски, словеначки, македонски, итд. Посебан 
проблем истраживачима представљају, како разне фестивалске публи-
кације које су штампане у малом тиражу, често за једнократну употребу 
па су данас тешко доступне, тако и многе његове књиге које су без ISBN 
броја па нису регистроване у Народној библиотеци Србије, која иначе 
баштини у својој бази података око 950 његових библиографских једи-
ница, од чега је збирно близу 300 монограмских публикација. 

Библиографија Милосава Буце Мирковића састоји се из три 
дела. У првом делу, садржане су његове ауторске монограмске публика-
ције, претежно књиге, чији је он лично аутор или му ауторство припада 
по природи ствари. Таквих публикација овде има 88. Овај број не мора 
бити нужно коначан јер поред засада непознатих, ту су рукописи5, па 
оне спремљене за штампу а необјављене, попут књига поезије о Кознику 
и Врачарски небоходи, и друге које је најављивао. А да ће бити новош-
тампаних, то је неспорно. 

Други део библиографије чиниће монограмске публикације дру-
гих аутора, где је он заступљен као писац предговора, поговора, чланака, 
уредник, рецезент или на неки други начин. Таквих публикација има 
око 200. 

Трећи и најобимнији део садржаће његове библиографске једи-
нице из периодике, других аутора о њему и њихов број ће свакако бити 
четвороцифрен. Након свега6 следују регистри и то више њих. 

 
1. Монограмске публикације – ауторске – хронолошки 

 
1.  
Ви нисте мртви: поезија/Милосав Мирковић. – Београд, 1961. 

Садржи: Стихови о студентима херојима. 
 

                                                 
4 Жупски зборник (Александровац). – Год. VIII, бр. 8 (2013), 266–267. 
5 С. Симоновић у недавно објављеној Библиографији рукописа Крушевца и око-

лине (2013) наводи 4 таква наслова Буце Мирковића који се налазе у самом Крушевцу, а 
може се поставити питање колико их је тек у другим местима. 

6 Могуће је урадити и библиографију његовог присуства у електронским меди-
јима и на филмској траци. 
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2.  
O estetici, o etici, o tici : eseji / Milosav Mirković. – Novi Sad : Pro-

gres, 1962, 273. (Biblioteka «Polja») 
Sadrži: Eseji; Ratsko Petrović, Miloš Crnjanski; Tin Ujević, Rade 

Drainac, Marko Ristić, Milan Dedinac, Dušan Matić, Oskar Davičo, Milovan 
Danojlić, Branko Miljković, Božidar Timotijević.  

 
3. 
Растко Петровић : поезија / приредио Милосав Мирковић. – 

Београд, Нолит, 1963, 132, илустр. 
Садржи: Савременици о Растку Петровићу, 95–103; Животопис 

Растка Петровића, 107–112. 
 
4.  
Bole Miloradović : Galerija Doma omladine / tekst kataloga Milosav 

Mirković, Mića Milošević, Kosta Vasiljković, Bole Miloradović. – Beograd : 
Dom omladine, 1966, 1 presavijen list (8 str.). 

Sadrži: Katalog izložbe. 
 
5. 
Pesme : poezija / Oskar Davičo; izbor i pogovor Milosav Mirković. – 

Beograd : Rad, 1969, 62. (Biblioteka «Reč i misao», kolo 12 ; knj. 12 ; 279) 
Sadrži: Iznova ceo svet / Milosav Mirković, 59–63. 
 
6.  
Југословенско драмско позориште : 1948–1973 : двадесет пет 

година рада / уредник Милосав Мирковић; портрети Слободан Тодоро-
вић. – Београд : Југословенско драмско позориште, 1973, 267, илустр. 

 
7.  
Сви моји песници : есеји / Милосав Мирковић. – Београд : 

Нолит, 1973, 202. 
Садржи: Лаза Костић, Владисав Петковић-Дис, Стеван Луковић, 

Даница Марковић, Велимир Рајић, Душан Васиљев, Растко Петровић, 
Иво Андрић, Милан Дединац, Александар Вучо, Душан Матић, Оскар 
Давичо. 

 
8. 
Такав је положај човека у нашем времену : драма / Милосав 

Мирковић. – Београд, 1973. 
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9.  
Veliki drug : eseji o Rastku / Milosav Mirković. – Novi Sad : Radnič-

ki univerzitet «Radivoj Ćirpanov», 1974, 254, 3. (Edicija «Kairos»). 
Sadrži: Rastko Petrović (1898–1949). 
 
10.  
Слап на Дрини : есеји о Андрићу / Милосав Мирковић. – Крагу-

јевац : Светлост, 1974, 62. 
Садржи: Иво Андрић (1892–1975). 
 
11.  
Жупска села : поезија / Милосав Мирковић. – Крушевац : Багда-

ла, 1975, 71. 
(Савремена поезија) 
 
12. 
Beogradski pesnički krug : antologija / izbor i predgovor Milosav 

Mirković // Delo (Beograd). – God. 23, knj. 23, br. 7 (1977), 183. Tematski 
broj. 

Sadrži: Zašto beogradski krug : (uvod u ponovno čitanje) / Milosav 
Mirković, 1–7. 

 
13. 
Poezija Nolita 1928–1978 : antologija / izbor Milosav Mirković // 

Delo (Beograd). – God. 24 (1978), 167. Tematski broj. 
 
14.  
Будући јелен : поезија / Милосав Мирковић. – Пожаревац : Кул-

турно-просветна заједница општине, 1980, 44. (Браничево '80) 
 
15.  
Рука за сном : поезија радника Завода «Црвена застава» / прире-

дио Милосав Мирковић; вињете Јордан Ерчевић. – Крагујевац : Свет-
лост, 1981, 87, илустр. (Громке радничке строфе; 4) 
 

16.  
Душан Матић и машта : есеји / Милосав Мирковић. – Београд : 

Слово љубве, 1981, 109. 
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17.  
Zlatna struna : poezija : deset najboljih pesama na Trinaestom fes-

tivalu. – Smederevo : Festival jugoslovenske poezije, 1982 ;  
Sadrži: Pesme odabrali Zoran Gluščević, Milosav Mirković i Alek-

sandar Spasov.  
 
18.  
Душан Матић и машта : есеји : Брајево писмо. Св. 1. / Милосав 

Мирковић. – Београд : Филип Вишњић, 1983, 122. (Према издању из 
1981). 

 
19.  
Душан Матић и машта : есеји : Брајево писмо. Св. 2. / Милосав 

Мирковић. – Београд : Филип Вишњић, 1983, 80. (Према издању из 
1981). 

 
20.  
Naš roman : eseji u domaćim romanima / Milosav Mirković. – Beo-

grad : Grafos, 1984, 81. (Biblioteka «Jedna knjiga») 
Sadrži: Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Oskar Davičo, Mihailo Lalić, 

Dušan Matić, Srpski roman 20. veka. 
 
21. 
Što volim rosu : poezija / Oskar Davičo; izbor i pogovor Milosav 

Mirković. – Beograd : Rad, 1984, 73. (Biblioteka «Reč i misao» ; 379) 
Sadrži: Davičo bez mere / Milosav Mirković, 67–71. 
 
22.  
Певање и сневање : есеји / Милосав Мирковић. – Београд : Срп-

ска књижевна задруга, 1986, 179.(Савременик / Српска књижевна задру-
га; 52). 

Садржи: Иво Андрић, Александар Вучо, Растко Петровић, Раде 
Драинац, Душан Матић, Марко Ристић, Оскар Давичо, Васко Попа, 
Миодраг Павловић, Стеван Раичковић, Бранко Миљковић, Божидар 
Шујица, Српска поезија 20. века. 

 
23.  
Моја Жупа, моја океанија : поема / Милосав Мирковић. – Кру-

шевац : Багдала, 1986, 45. (Савремена поезија) ISBN 86–7087–024-X. 
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24.  
Eseji od nemira : eseji / Milosav Mirković. – Beograd : Književne 

novine, 1987, 215. (Biblioteka Književne novine) ISBN 86–391–0028–4. 
Sadrži: Branko Radičević, Laza Kostić, Rastko Petrović, Miloš 

Crnjanski, Aleksandar Vučo, Desanka Maksimović, Dušan Matić, Milan 
Dedinac, Oskar Davičo, Marko Ristić, Srpska književnost 19–20. veka. 

 
25.  
Svetkovine : poezija / Milosav Mirković. – Beograd : Grafos, 1987, 

36. (Biblioteka «Naši pesnici»). 
 
26. 
Stražilovo : poezija / Miloš Crnjanski; izbor i pogovor Milosav Mir-

ković. – Beograd : Rad, 1988, 70. (Biblioteka «Reč i misao» ; 388) ISBN 86–
09–00161-X. 

Sadrži: Stražilovski pesik: Miloš Crnjanski / Milosav Mirković, 61–67. 
 
27.  
Уснио сам светлост : поезија / Милосав Мирковић. – Београд : 

Д.[Драгослав] Јовановић, 1989, 61. (Видовдан `89) 
 
28.  
Баладе са Зејтинлика : поезија / Милосав Мирковић. – Београд : 

Драгослав Јовановић, 1989, 64. 
 
29.  
Pesnici, moji vršnjaci : eseji / Milosav Mirković. – Niš : Gradina, 

1990, 133. ISBN 86–7129–068–9. 
 
30.  
Praočevina : poezija / Milosav Mirković. – Beograd : Vidovdan, 

1990, 52. 
 
31.  
Дани комедије : Фестивал комедиографских остварења позориш-

та Србије : 1972–1991/Текст каталога Милосав Мирковић, Радомир 
Путник и Живорад Ђорђевић. – Светозарево : Фестивал Дани комедије, 
1991, 130. 

Садржи: Уредник Живорад Ђорђевић; Библиографија и извод из 
критика / Олга Марковић. 
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32.  
Баладе са Зејтинлика : драма / Милосав Мирковић; сценска 

адаптација Мирослав Беловић; илустрације Владимир Маренић, 
Миланка Берберовић. – Београд : Београд : Југословенско драмско позо-
риште, 1993, 86. (Ars dramatica; 44) 

 
33.  
Океанија : жупска поема : поезија / Милосав Мирковић. – Бео-

град : Арт-инвест, 1993, 30. (Библиотека Nula dies sine linea; 1) ISBN 86–
007–043225–09. 

 
34.  
Жупске новеле : проза / Милосав Мирковић. – Београд : Арт-

инвест, 1993, 44. (Библиотека Nula dies sine linea; 2) 
 
35.  
Критичари о Матићу : антологија студија, есеја и критика о 

Душану Матићу / предговор, избор и напомене Милосав Мирковић. – 
Ћуприја : Матићеви дани; Нови Сад : Прометеј, 1994, 280. ISBN 86–
7639–109–2. 

 
36.  
Глумци велика деца / Милосав Мирковић. – Београд : Просвета; 

Музеј позоришне уметности Србије, 1994, 284. ISBN 86–07–00812–9. 
Садржи: Радомир Плаовић, Миливоје Живановић, Љубинка 

Бобић, Милан Ајваз, Љубиша Јовановић, Виктор Старчић, Блаженка 
Каталинић, Рахела Ферари, Марија Црнобори, Мира Ступица, Љиљана 
Крстић, Миодраг Петровић-Чкаља, Мија Алексић, Љубица Раваси, Јован 
Милићевић, Бранко Плеша, Оливера Марковић, Стево Жигон, Љуба 
Тадић, Петар Банићевић, Мира Бањац, Михаило Јанкетић, Зоран Рад-
миловић, Данило Стојковић, Никола Симић, Ружица Сокић, Петар 
Краљ, Олга Спиридоновић, Милош Жутић. 

 
37. 
Нушић наш насушни : Нушићеви глумци и глумице / Милосав 

Мирковић. – Смедерево : Дом културе, 1994, 166, илустр.  
Садржи: Бранислав Нушић (1864–1938). 
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38.  
У албум глумцима : песме богињи Талији : поезија / Милосав 

Мирковић. – Нови Сад : Стеријино позорје; рометеј, 1994, 55. ISBN 86–
7639–073–8. 

Садржи: Портерти великана / Драшко Ређеп, 53–54. 
 
39. 
Талија на Багдали / Милосав Мирковић. – Крушевац : Крушева-

чко позориште; Багдала, 1994, 135. . ISBN 86–7087–155–6. 
 
40.  
Јелен у Нерађу : поезија / Милосав Мирковић. – Александровац : 

Графос, 1995, 69, илустр. (Едиција «Жупска берба» ; 1) ISBN 86–82333–
02–3. 

 
41.  
Жупска деца : поезија / Милосав Буца Мирковић. – Београд : 

Арт-инвест, 1995, 60. (Библиотека Nula dies sine linea; 4)  
 
42. 
Измишљени завичај : поезија / Милосав Мирковић. – 1995.  
 
43. 
Куме и кнегиње - Јелена и Љубица : драма / Милосав Мирковић. 

– Београд, 1995. 
 
44. 
Обијачки алат (сна) : поезија / Милосав Мирковић. – Београд : 

Просвета, 1996, 61. ISBN 86–07–00968–0. 
 
45. 
Миливоје Живановић, горостас српске глуме / приређивач и 

аутор појединих чланака Милосав Мирковић. – Пожаревац : Центар за 
културу, 1997, 99, илустр. (Библиотека „Глумачке свечаности» ; 1) ISBN 
86–82973–01–4. 

 
46. 
Моравска лирика : алманах учесника манифестације „Песничка 

јесен крај Мораве“, 6–10. октобар 1997 : поезија / предговор и избор 
Милосав Буца Мирковић. – Трстеник : Књижевни клуб „Моравски токо-
ви“, 1997, 82. (Библиотека «Моравски орфеји; 47) 
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47. 
Небеске шајкаче : (баладе са Зејтинлика) : поезија / Милосав 

Мирковић. – Београд : Просвета, 1998, 79, Савремена поезија '98. / Про-
света). ISBN 86–07–01206–1. 

 
48. 
Десанкине грлице : есеји и уздарја / Милосав Мирковић. – Крагу-

јевац : Студенстки културни центар, 1998, 113. Библиотека Ризница / 
Студентски културни центар Ниш; 1) ISBN 86–7398–001–1. 

Садржи: Лепа јесен Десанкина / Радован Поповић, 105–113; Беле-
шка о аутору, 114. 

 
49. 
Мој отац и село Латковац : поезија / Милосав Мирковић. – 

Крушевац : Багдала, 1998, 61. (Савремена поезија) ISBN 86–7087–200–5. 
Садржи: Белешка о песнику, 59; Лирска бројаница Буце Мирковића 

/ Љубиша Ђидић, 60–61. 
 
50. 
Идући Жупом и Расином : поезија / Милосав Мирковић. – Алек-

сандровац : Видовдан, 1998, 67. 
 
51. 
Soneti sa uzglavlja : poezija / Milosav Mirković. – Beograd : 

Z.[Zorica] Zec, 1999, 50. 
(Biblioteka Armon) 
Sadrži: Objava soneta / Muharem Pervić, 5–6; Beleška o pesniku 

„Soneta uzglavlja“ / Zorica Zec, 49–50. 
 
52. 
Светлана под светлостима / Милосав Мирковић. – Смедерево : 

Дом културе, 1999, 44, илустр. 
Садржи: Светлана Бојковић, 35–44. 
 
53. 
Јагодинске враголије : поезија / Милосав Буца Мирковић. – Јагоди-

на: Фестивал «Дани комедије», 1999, 63. (Едиција «Најлепше године» ; 2). 
 
54. 
Жупска деца велика господа / Милосав Буца Мирковић. – Алек-

сандровац : Галерија «Свети Лука» ; Видовдан, 1999, 97, илустр. 



 

 

  

 
 

                                                                Милован Матић                    Жупски зборник 9/2014 210

55. 
Павле Минчић – комичар збиље и истине / Милосав Мирковић. 

– Смедерево : Дом културе, 2000, 60, илустр. (Библиотека Нушићеви 
лауреати) 

Садржи: Павле Минчић, глумац апсурда / Мирјана Коџић, 41–46; 
Нама је тешко са данима / Јелена Јечменица, 47–51; Позоришне улоге, 
режије, драматизације, музичке представе, филмови, награде, 52–57. 

 
56. 
Зоран Радмиловић и краљ и клаун / Милосав Мирковић. – Бео-

град : Армон, 2000, 156. илустр.  
Садржи: Знак човека у глумцу и глумца у човеку / Мухарем Пер-

вић, 5–6. 
 
57. 
Док птица спава : поезија / Милосав Мирковић. – Трстеник : 

Љубостиња, 2000, 67, илустр. ISBN 86–7406–016–1. 
Садржи: Из рецензије / Милош Петровић, 7–8. 
 
58. 
Мија Алексић : виловњак са источних страна / Милосав Мир-

ковић. – Београд : Армон; Самба, 2001, 101, илустр. 
Садржи: Милосав Мирковић о имењаку Алексићу / Мухарем Пер-

вић, 4–5. 
 
59. 
Петар Краљ – од Толе до Стринберга / приредио Милосав Мир-

ковић. – Смедерево : Центар за културу, 2001, 85, илустр. (Библиотека 
Нушићеви лауреати) 

Садржи: У албум: Петру Краљу / Милосав Мирковић, 9–30; Од 
Толе до Стриндберга / Жарко Јовановић, Владимир Стаменковић; Улоге у 
позоришту, 70–72; Филмови, 73–75; Награде, 76–77. 

 
60. 
Rasina, moja Tipaza / Milosav Buca Mirković. – Beograd : Vračarski 

breg; M.[Milosav] Mirković, 2002, 140, 140, ilustr. (Biblioteka Dopisnica; 
2). ISBN 86–83609–03–0. 

Sadrži: Predgovor / Slobodan Stojanović, 7–11; Beleška o piscu / Miša 
D. Jovanović, 137–138. 
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61. 
Ведри реквијем за Душана : поезија / Милосав Буца Мирковић; 

цртежи Душан Матић. – Трстеник : Љубостиња, 2002, 40, илустр. ISBN 
86–7406–030–7. 

 
62. 
Песнички звездограм Влајка Чапрића / Милосав Буца Мирко-

вић. – Београд : В.[Влајко] Чапрић, 2002, 262. (Библиотека Песнички 
вртови; 9)  

ISBN 86–902573–9-X. 
 
63. 
Морава свуда око нас : поезија / Милосав Буца Мирковић; илус-

трације Марија Бинић. – Трстеник : Љубостиња, 2003, 64, илустр. ISBN 
86–7406–031–5. 

Садржи: Морава, свуда око нас / Миша Д. Јовановић, 5–6. 
 
64. 
Нушићева велика деца : (смедеревски лауреати) / Милосав Мир-

ковић. – Смедерево : Центар за културу, 2003, 166, илустр. (Библиотека 
Нушићеви дани)  

ISBN 86–83951–04–9. 
 
65. 
Глумци звездокрадице : поезија / Милосав Мирковић. – Нови 

Сад : Прометеј, 2003, 79. ISBN 86–7639–681–7. 
Садржи: Белешка о писцу и песнику / Миша Д. Јовановић, 75–76. 
 
66. 
Браћа и сестре : манастири по Србији : поезија / Милосав Мир-

ковић. – Београд : Додир; М.[Милосав] Мирковић, 2004, 78, илустр. 
(Библиотека Импресије) .  

ISBN 86–906331–0-3. 
Садржи: Уместо поговора / Игор Коларов, 75–76. 
 
67. 
Љуба Тадић – по Србији Сократ / Милосав Буца Мирковић. – 

Београд : Армон, 2004, 107, илустр. ISBN 86–84917–04–9. 
Садржи: Љуба о себи, 51–66; Други о Љуби, 69–99; О писцу / З. 

З.[Зорица Зец], 101–103. 
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68. 
Трава од разгона : поезија / Милосав Буца Мирковић. – Београд : 

Додир, 2004, 112. 
ISBN 86–906331–1-1. 
 
69. 
Милан Гутовић – принц модерне комике / Милосав Мирковић. 

– Смедерево : Центар за културу, 2005, 61, илустр. (Библиотека Нуши-
ћеви лауреати)  

ISBN 86–83951–07–3. 
Садржи: : Милан Лане Гутовић о себи у позоришту /  Љиљана 

Банићанин ..., 29–47. 
 
70. 
Тишина дивљих јата : жупске вињете : поезија / Милосав Буца 

Мирковић. – Трстеник : «Љубостиња», 2005, 63. ISBN 86–82849–22–4. 
Садржи: Реч уредника / Милош Милошевић, 56–61; Милосав Буца 

Мирковић, 63. 
 
71. 
Песнички звездограм Николе Тесле : Николи Тесли поводом 150. 

рођендана : поезија / приредио Милосав Мирковић. – Трстеник : «Љубо-
стиња», 2006, 144. (Едиција Славоречје) ISBN 86–7406–062–5. 

Садржи: Предговор за једну могућу антологију / Милосав Мирко-
вић, 5–11; Хронологија живота и рада Николе Тесле, 135–144. 

 
72. 
Жене зборе, а људи говоре : проза / Милосав Буца Мирковић. – 

Трстеник : «Љубостиња», 2007, 45. ISBN 978–86–7406–072–8. 
 
73. 
Esej o eseju : Ivo Andrić i Francisko Goja / Milosav Mirković. – Beo-

grad : B.[Božidar] Stamatović, 2007, 84, ilustr. ISBN 978–86–910253–0-4. 
 
74. 
Крива Река село соколово : поезија / Милосав Буца Мирковић, 

фотографије Милош Милошевић Шика. – Трстеник : «Љубостиња», 
2007, 78, илустр. 

ISBN 978–86–7406–074–2. 
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75. 
Сви моји сонети : поезија / Милосав Буца Мирковић. – Трстеник 

: «Љубостиња», 2008, 66, илустр. ISBN 978–86–7406–075–9. 
 
76. 
Жене зборе, а људи говоре : песме у прози : поезија. 2. допуњено 

издање / Милосав Буца Мирковић. – Трстеник : «Љубостиња», 2008, 60. 
ISBN 978–86–7406–083–4. 

Садржи: Гласови, на сав глас / Милош Милошевић – Шика, 51–55; 
О аутору / Милосав Буца Мирковић, 56–57 

 
77. 
Багдала и жупске приче : проза / Милосав Мирковић. – Београд : 

Беокњига; Лута, 2008, 110. ISBN 978–86–7694–187–2. 
Садржи: Предговор / Слободан Стојановић, 5–9. 
 
78. 
Jelena, deca i ljudi Ive Andrića : eseji i vinjete / Milosav Mirković. – 

Beograd: B.[Božidar] Stamatović, 2008, 107, ilustr. ISBN 978–86–910253–0-4. 
 
79. 
Хајдемо у позориште / Милосав Буца Мирковић. – Смедерево : 

Центар за културу, 2009, 187, илустр. (Библиотека Нушићеви дани) 
ISBN 978–86–83951–15–4. 

Садржи: Прва љубав заборава нема / Феликс Пашић, 5–9; Аутоби-
ографија у трећем лицу / Божа Стаматовић, 179–183. 

 
80. 
Лов : песме, приче и слике / Милосав Буца Мирковић. – Београд : 

Божидар Стаматовић, 2009, 164, илустр. 
 
81. 
Док птица спава : поезија. 2. допуњено издање / Милосав Мир-

ковић. – Трстеник : «Љубостиња», 2010, 94, илустр. ISBN 978–86–7406–
097–1. 

 
82. 
Очима мојим градови : поезија / Милосав Буца Мирковић. – Бео-

град : Божидар Стаматовић, 2010. 
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83. 
Нушићеве глумице : хероине нашег театра / Милосав Буца 

Мирковић. – Смедерево : Центар за културу, 2011, 126, илустр. ISBN 
978–86–83951–21–5. 

 
84. 
Смедерево град на рамену реке : поезија / Милосав Мирковић; 

фотографије Радослав Ранисављевић, Жељко Ђурић. – Смедерево : 
Народна библиотека, 2011, 76, илустр. ISBN 978–86–81623–52–7. 

 
85. 
Моја Жупа, моја Океанија. 2. допуњено и измењено издање : 

поезија / Милосав Буца Мирковић. – Трстеник : «Љубостиња», 2012, 86. 
(Едиција Завичајне песме). 

ISBN 978–86–7406–103–9. 
Садржи: Нојева барка у Жупи / Љубиша Бата Ђидић, 7–9; Белешка 

о писцу, 79–81. 
 
86. 
Да ми дан не оде у сновиђење : жупске новеле : проза / Милосав 

Буца Мирковић. – Трстеник : «Љубостиња», 2013, 117. ISBN 978–86–
7406–106–0. 

Садржи: Предговор / Слободан Стојановић, 5–9; Слово о аутору / 
Божа Стаматовић, 115–117. 

 
87. 
Сан који траје : Горица Поповић – глумица по мери / Милосав 

Мирковић. – Смедерево : Центар за културу, 2013, 104, илустр. ISBN 
978–86–83951–25–3. 

Садржи: Слово о аутору / Божа Стаматовић, 99–104. 
 
88. 
Небеске шајкаче : (баладе са Зејтинлика) : поезија / Милосав 

Буца Мирковић. – Трстеник : «Љубостиња» ; Александровац : Општина 
Александровац, 2014, 127. ISBN 978–86–7406–111–4. 

 
 



 
 
 
 
 
 
ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ 

 
Мира Радојевић, Љубодраг Димић, СРБИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ 

1914–1918. КРАТКА ИСТОРИЈА, Београд, СКЗ, Београдски форум за 
свет равноправних, 2014, стр. 296. 

 
Већина проблема око узрока, повода и тока Првог светског рата 

у протеклих сто година је углавном на основу доступних историјских 
извора анализирана и обрађена у светским историографијама. Ипак, у 
сусрету стотој годишњици почетка великог сукоба у Европи и свету су 
објављене десетине монографија и стотине чланака о рату чије се пос-
ледице, кроз процесе које је покренуо, и данас, 2014. године, осећају. 
Досадашњи познати историјски извори се преиспитују, нови откривају и 
анализирају, као и литература настала током једновековног проучавања 
првог светског ратног сукоба. Стогодишњица почетка Великог рата је 
послужила као пригодна прилика универзитетским професорима Мири 
Радојевић и Љубодрагу Димићу да обраде и прикажу, на основу доса-
дашњих резултата српске и делом светске историографије, широј срп-
ској и светској јавности место и улогу Краљевине Србије у Првом свет-
ском рату. 

Мира Радојевић је ванредни професор на Одељењу за историју 
Филозофског факултета Универзитета у Београду. Проучава историју 
југословенске идеје, српско-хрватске односе, проблеме демократије и 
парламентаризма, деловање грађанских политичких странака, улогу 
политичке и интелектуалне елите, послератну југословенску емиграци-
ју. Објавила је монографије Удружена опозиција (1935–1939), Научник и 
политика. Политичка биографија Божидара В. Марковића (1874–1946) и 
Милан Грол, и десетине научних расправа и чланака. Њен коаутор 
Љубодраг Димић је редовни професор на Одељењу за историју Фило-
зофског факултета Универзитета у Београду и дописни члан Српске 
академије наука и уметности. У оквиру историје Југославије и Балкана 
проучава односе политике и културе, државе и верских заједница, 
мањинско питање, историју институција, историју историографије. 
Објавио је више књига, од којих издвајамо Агитпроп култура. Агит-
проповска фаза културне политике у Србији 1945–1952, Историографи-
ја под надзором (коаутор Ђорђе Станковић), Културна политика Кра-
љевине Југославије 1918–1941, I–III, Срби и Југославија: простор, друш-
тво, политика (Поглед с краја века), те велики број научних расправа 
и чланака. 

Синтеза Србија у великом рату. Кратка историја састоји се из 
Предговора и седам хронолошко-тематских насловљених великих 
поглавља: I Од Берлинског конгреса до Сарајевског атентата, II Почетак 
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Великог рата, III Ратна 1915. година, IV Ратна 1916. година, V Рат и 
револуција, VI Последња ратна година и VII Закључак, насловљен као 
Југословенско уједињење. У оквиру сваког поглавља налази се четири до 
пет, углавном тематски насловљених мањих потпоглавља. После закљу-
чка, који представља увод у једно ново историјско време на југословен-
ском и европском простору са свим њиховим старим традицијама, нала-
зи се регистар имена и белешка о писцима. 

Приказујући место Србије у Великом рату, аутори су знатну 
пажњу поклонили узроцима који су до његовог избијања довели. Указа-
ли су на тежњу нововековне српске државе да се, после извршене динас-
тичке промене и, макар и привидног унутрашњег ослобођења, ослободи 
потом и на спољном плану од притиска аустоугарске завојевачке поли-
тике на Балкану. Аустроугарска је, после потискивања из немачких 
земаља и са Апенинског полуострва у другој половини XIX века, једино 
могла да престиж велике силе очува продором на Балкану, где, чинило 
се, није имала озбиљнијег противника у посрнулом Османском царству 
и малим несложним балканским државама. Одлукама Берлинског кон-
греса могла је да буде задовољна, пошто су јој у највећој мери ишле на 
руку – добила је на управу Босну и Херцеговину и стационирала трупе у 
новопазарском Санџаку. Овим је спречила уједињење српског народа у 
БиХ и Црној Гори са Србијом, да би потом за подршку око успостављања 
и учвршћивања Србије као међународно признате државе исту ставила у 
потпуну економску зависност од свог индустријског и финансијског 
капитала на дужи временски период.  

Унутрашња политичка борба у Србији за успостављање већих 
политичких слобода највеће Народне радикалне странке са круном, те 
династичко супарништво владајућих Обреновића и прогнаних Карађор-
ђевића још више су Аустроугарској олакшали контролу над економском 
и спољном политиком Србије. Аутори су истакли да је, насупрот поли-
тици краља Александра, последњег владара династије Обреновића, теж-
ња становника Србије за грађанским правима и политичким слободама 
била све већа. Борба за ова права, брига за опстанак државе и настојање 
да земља буде модернизована сведочили су о зрелости српског друштва. 
Краљ Александар је неуравнотеженим потезима на пољу унутрашње 
политике од 1900. до 1903. године против себе окренуо готово све поли-
тичке снаге у држави. Ондашње присталице демократије сматрале су да 
је таквим поступцима парламентаризам био „изврнут руглу“. Мајским 
превратом 1903. године је окончана краљева владавина. Аутори су ука-
зали и на позитивну страну владавине краља Александра – успешно 
спроведену модернизацију српске војске, започету још за владавине 
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краљевог оца Милана Обреновића, која је омогућила потоње блиставе 
успехе српског оружја у балканским и Првом светском рату. 

Аутори су показали да су се од Мајског преврата до почетка 
Великог рата односи између национално полетне Србије и преживеле 
Аустроугарске само погоршавали. Царински рат 1906–1911. године и 
оштро противљење Двојне монархије изласку Србије на море у балкан-
ским ратовима били су јасни показатељи погоршања њихових односа. 
Коначно, своје разрешење су доживели агресијом Двојне монархије на 
српску државу крајем јула 1914. године. Иако није могла да докаже 
умешаност србијанске владе у Сарајевски атентат, Аустроугарска је 
одлучила да га искористи као повод за објаву рата Србији. Уништењем 
Србије надала се да ће решити своја горућа нерешена национална пита-
ња, у првом реду југословенско. Аутори су детаљно анализирали аустро-
угарски ултиматум Србији и Јулску кризу 1914. године, произишлу из 
очигледне жеље Аустроугарске да се војно обрачуна са Србијом. Униш-
тење Србије и јачање Аустроугарске на Балкану није одговарало ни 
Русији ни Француској, које су, заједно са Великом Британијом, покуша-
ле да утичу на Аустроугарску да промени своју одлуку у погледу Србије. 
Подржана од стране Немачке, Аустроугарска се оглушила о мировне 
дипломатске акције сила Антанте. 

Пре приказа војног и политичког деловања Србије током сваке 
ратне године, аутори су укратко обрадили главна војна и политичка 
дешавања у зараћеном свету 1914–1918. године, будући да су имала 
директне или индиректне последице по Србију као једног од учесника 
Великог рата. Србија је у првој ратној години успела да војнички порази 
Аустроугарску и одупре се на дипломатском пољу притисцима Антанте 
да уступи Вардарску Македонију Бугарској као цену за улазак ове у рат 
против Централних сила. Указано је на постепено опредељење српске 
владе за југословенски програм и улогу српских научника у његовом 
дефинисању у Нишкој декларацији децембра 1914. године, али и током 
целог трајања рата. Злочини аустроугарских војних формација над срп-
ским цивилним живљем у Мачви током првог непријатељског упада 
приказани су кроз потресна сведочанства домаћих и страних крими-
нолога и новинара, у првом реду Швајцарца Рудолфа Арчиобалда Рај-
са и Американца Џона Рида. Аутори су унутрашње прилике у Србији, 
оличене у економском исцрпљивању, патњама и страдању цивилног 
становништва пратили током целог рата, указујући на свирепост аус-
троугарског и посебно злочине бугарског окупатора, те на покрете 
отпора Срба, најмасовније исказане у Топличком устанку 1917. године, 
једином устанку против завојевача у читавој Европи током целог тра-
јања рата. 
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Борбе Србије са пегавим тифусом, Антантом на дипломатском и 
Централним силама на војном пољу током 1915. године основни су 
садржај трећег погавља. Тек што је успела да до априла изнесе борбу 
против пегавца, српска држава је морала да поново током лета одбија 
све теже захтеве Антанте да уступи Бугарској Македонију. Улазак Ита-
лије у рат на страни Антанте је донео српској влади само неспокојство, 
будући да је са правом страховала да је апенинској краљевини Лондон-
ским уговором био гарантован и део аустроугарских земаља насељен 
Југословенима, у првом реду Далмација. Удружена офанзива Централ-
них сила на Србију с јесени 1915. године, уз Бугарску као трећег члана, 
приморала је српску војску и део народа да се уз огорчене борбе по нај-
већој зими повуче из земље преко врлети Албаније и Црне Горе. Избе-
глиштво је унело многе промене у унутарполитички живот избегле срп-
ске државе, представљене у војсци, краљу, влади и већини посланика 
Народне скупштине окупљених углавном на Крфу. У кадровским про-
менама, истакли су аутори, све више се осећао утицај политичара, пре 
свих регента Александра Карађорђевића. 

Прву избегличку годину (1916) обележавали су бројни проблеми, 
који ће бити присутни све до краја рата: збрињавање избеглица, питање 
одговорности за војни слом, политичке смене у војсци, њена организа-
ција, организовање рада установа, институција и чиновничког апарата, 
појачана дипломатска активност, политичке поделе и сукоби, међусобне 
нетрпељивости, различити приступи југословенској идеји и држави коју 
је на њој требало стварати. Указано је да су Југословени у Југословен-
ском одбору, у првом реду Хрвати, страховали од „српског ортодоксног 
ексклузивизма“ у будућој држави, од којих највише Франо Супило, који 
је југословенско уједињење условљавао претходном „унутрашњом тран-
сформацијом Србије“. Истовремено, појава српске војске на Солунском 
фронту и неколике релативно успешне офанзиве које је предузимала 
1916. године, показала је њеним непријатељима да још постоји као војна 
сила са којом су имали озбиљно да рачунају.  

Ипак, истичу аутори, без озбиљнијег ангажовања савезника (од 
1917. године и револуције у Русији првенствено Француске и Велике 
Британије), сама српска војска није могла да изврши пробој Солунског 
фронта. Придобијање ових савезничких држава за одржање и активира-
ње Солунског фронта против Централних сила била је још једна од бор-
би коју је српска влада са Николом Пашићем успешно изнела до јесени 
1918. године. Резултат је био ангажовање јаких Антантиних ефектива и 
слање обилне материјалне помоћи српској војсци, која је септембра 1918. 
године извршила пробој Солунског фронта и у року од месец дана изба-
цила из рата прво Бугарску, па потом и Аустро-Угарску. У међувремену, 
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током 1917. године изгнана Србија је остала без свог моћног покровите-
ља, оличеног у Руском царству несталом у социјал-демократској Фебру-
арској револуцији и бољшевичкој Октобарској револуцији. Суочена са 
овом невољом, а без одређене назнаке успешног окончања рата и поред 
уласка Сједињених америчких држава у рат, српска влада је јуна–јула 
исте године на Крфској конференцији са члановима Југословенског 
одбора начинила „југословенски компромис српске државе“. Крфска 
декларација српске владе и Југословенског одбора била је углавном 
равнодушно примећена од стране великих сила, од неких чак и негатив-
но примљена (Италија). Аутори такође нису пропустили да укажу на 
обрачун српског државног врха, у првом реду регента Александра, са 
официрском организацијом Црна рука и њеним вођом Драгутином 
Димитријевићем Аписом у пролеће 1917. године. 

Синтеза Србија у Великом рату. Кратка историја написана је 
јасним стилом, без понављања. 

Коначни резултат војевања Србије било је стварање заједничке 
државе југословенских народа децембра 1918. године. Аутори су нагла-
сили да је, пре него је својом вољом пренела државност на нову, пребрзо 
створену југословенску државу, Србија на Конференцији мира добила 
важно признање – да је одговорност за рат лежала у целини над Цен-
тралним силама, и да је била још већа у односу на Француску и Србију 
„јер су њихове границе“ биле „повређене и пре објаве рата“. 

 
Александар Лукић 

 
 
СРБИ И РАТ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1941. ГОДИНЕ, Тематски зборник 

радова, уредник Драган Алексић, Београд, ИНИС, Музеј жртава геноци-
да, Институт за славистику Руске академије наука, 2014, стр. 648. 

 
Током 2014. године изашао је из штампе обиман и садржајан 

тематски зборник радова Срби и рат у Југославији 1941. у издању 
Института за новију историју Србије из Београда, Музеја жртава геноци-
да из Београда и Института за славистику Руске академије наука. Збор-
ник на скоро 650 страна, поред кратког Предговора (стр 13–15), обухва-
та 26 радова домаћих и страних историчара који су подељени у три 
целине. У првој целини „Југословенске кризе и искушење рата“ објавље-
ни су радови сарадника Института за савремену историју Александра 
Стојановића о политичкој мисли Владимира Велмар Јанковића, и Алек-
сандра Лукића о ставовима Младена Жујовића о рату у Европи1939–1940; 
докторанта на Goldsmiths College у Лондону Christiana Kurzydlowskog о 
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раним идеолошким утицајима Димитрија Љотића; Боже Репеа са Фило-
зофског факултета у Љубљани о Словенији у предвечерје Другог свет-
ског рата; сарадника Московског државног универзитета В. А. Тесемни-
кова о изводима из биографије В. И. Лебедева о претњама СССР-у са 
истока и запада и сарадника Института за славистику у Москви А. А. 
Силкина о делегитимизацији владајућег режима у Краљевини Југосла-
вији као претпоставци револуције; и сарадника Географског института 
„Јован Цвијић“ у Београду Жељка Бјељца, Марије Дробњаковић и Мила-
на Радовановића о миграцијама становништва Војводине уочи и почет-
ком Другог светског рата. 

У другој целини под насловом „Југославија, суседи и велике силе 
на почетку рата“ налазе се радови сарадника Института за славистику 
Леонида Гибјанског о совјетској политици према Југославији уочи 
априлске катастрофе 1941; сараднице Института за истраживање источ-
не и југоисточне Европе у Регензбургу/Минхену Katrin Boeckh о плано-
вима нацистичке Немачке према Југославији 1941; Воина Бојинова из 
Института за историју Бугарске академије наука о односима Бугарске и 
Југославије уочи априлског рата; Мариа Јареба из Хрватског института 
за повијест у Загребу о америчкој дипломатији и Краљевини Југославији 
уочи и након априлског рата; и сарадника Института за новију историју 
Србије Александра В. Милетића о Комунистичкој партији Југославије и 
догађајима 27. марта 1941. 

У трећој најобимнијој целини под насловом „Априлски рат и 
окупација Југославије“ објављени су радови Арпада Хорњака са Фило-
зофског факултета у Осијеку о учешћу Мађарске у распарчавању Југос-
лавије 1941; сарадника Института за новију историју Србије Владана 
Јовановића о балканским политичким приликама и априлском слому 
Вардарске бановине, Зорана Јањетовића о југословенском Банату 1941, 
Драгана Алексића о мисији Едмунда Фезенмајера у Србији 1941, Алек-
сеја Тимофејева о совјетском утицају на почетак борбе против окупато-
ра и избијање грађанског рата у Југославији 1941, и Дејана Зеца о спорт-
ској политици у окупираној Србији; затим, сарадника Музеја жртава 
геноцида Ненада Антонијевића о српско-албанским односима у Косов-
ском округу 1941, Јована Мирковића о идеолошкој основи злочина 
Независне државе Хрватске 1941, и Драгана Цветковића о губицима 
партизанског покрета са територије Србије у устанку 1941. године; Сил-
вије Крејаковић из Народног музеја у Краљеву о масовној одмазди у 
Краљеву 1941; Милана Терзића из Института за стратегијска истражи-
вања у Београду о 1941. години у југословенским војним извештајима из 
Каира; Косте Николића из Института за савремену историју о ратним 
циљевима Комунистичке партије Југославије у Другом светском рату; 
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Љубинке Шкодрић из Архива Србије о идеолошким начелима просветне 
политике владе Милана Недића; и сарадника Хрватског института за 
повијест у Загребу Никице Барића о односу Независне државе Хрватске 
према српском становништву у северној Далмацији од априла 1941. до 
септембра 1943. године.  

На крају зборника у виду прилога објављен је рад Душана Р. 
Бајагића и Александра Стојановића „ Југословенске кризе (1918–1941) и 
Други светски рат на простору Србије у новијој српској историографији“ 
у којем је на преко седамдесет страна анализирано писање новије срп-
ске историографије од 1990. до 2010. о југословенским кризама 1918–
1941. и Другом светском рату на простору Србије. Ту су наведени и 
сажето приказани радови који у ширем контексту говоре и о значају 
који 1941. година има и који јој је придаван у историографији. Овај 
прилог је изузетно користан, па и ако се покаже да нешто пропушта и не 
бележи, он даје списак тема које су обрађене или макар дотакнуте, а 
посредно и указује на оне које су остале скрајнуте. 

Већ овако набрајање тема оправдава приступ издавача и уредни-
ка који су узели једну годину као тему и позвали низ истраживача да са 
различитих аспеката осветле догађаје, појаве и процесе везане за ту 
годину, односно за судбину и стање српског народа у оквиру почетка 
Другог светског рата у Југославији. Чини се да је то добар начин да се 
проговори о више историјских феномена повезаних не само хронолош-
ким преклапањем и истим простором на којем се дешавају већ и дуб-
љим суштинским везама које их чине специфичним, посебним и засеб-
ним пољем за истраживање. Ово посебно долази до изражаја када је у 
питању година као што је 1941. коју без дилеме и неслагања можемо 
сматрати преломницом и границом, дакле годином која својом важношћу 
за историју српског народа и југословенског простора представља међу и 
угаони камен, али и значајно полазиште за размишљање о прошлости. 
Таквом су је посматрали и сами актери збивања и савременици, али таква 
је и у историографском смислу, и то не само на пољу догађајне, политич-
ке и војне историје (као година почетка рата, слома државе и почетка 
окупације), већ и на пољу друштвених, економских и културолошких 
појава и промена, односно на пољу посматрања процеса дугог трајања. 

У прилог овом ставу и оваквом односу према 1941. може говори-
ти и само набрајање догађаја, појава и процеса, који су се одиграли, 
започели, завршили те године, као и оних који су се те године укрстили, 
суочили и сукобили или заједно трајали, а започети су током ранијих и 
настављени током наредних година и деценија. Поменимо само прего-
воре Југославије и Рајха, потписивање Тројног пакта, војни пуч и демон-
страције 27. марта, априлски рат и слом Краљевине Југославије, процес 
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дебелације и настанка нових државних творевина, стварање окупацио-
ног апарата, почетак привредне експлоатације земље, почетак терора 
над српским народом, и на крају формирање и почетак деловања мнош-
тва супротстављених војних, политичких, идеолошких покрета, група, 
интереса, страних утицаја, мишљења и програма, који су већ те године 
довели до устанка против окупатора, али и међусобног крвавог грађан-
ског рата. Када се овоме додају старе и нове институције, војске, обаве-
штајни и пропагандни апарати и личности које су учествовале у разно-
врсним збивањима или их и усмеравале, још више се употпуњује дина-
мика која карактерише 1941. годину као предмет историографског 
истраживања. 

Српска историографија већ деценијама истражује ове теме и 
проблеме, даје резултате различитог карактера и квалитета, нуди разли-
чите одговоре, мада је неке проблеме и теме заобилазила и прећуткива-
ла. О томе сведочи и поменути прилог Д. Бајагића и А. Стојановића. 
Радови у зборнику који је пред нама настали су на позитивним резулта-
тима досадашњих историографских напора, али и на темељу нових 
архивских истраживања, нових извора, нових приступа и метода. У 
њима се сумирају досадашња сазнања и достигнућа, надограђују се 
новим сазнањима, анализама и погледима, а у неким случајевима се 
отварају нове теме и нове могућности посматрања појединих проблема. 
Наравно, будући да се ради о почетку рата, преовлађују политичке, 
спољнополитичке, војне, обавештајне теме и осврти на страдања, суко-
бе, идеологију и пропаганду, док су друштвено-економски, културно 
просветни и свакодневни проблеми далеко мање заступљени. 

У неколико радова пажња је посвећена и просветно-васпитном и 
идеолошко-пропагандном конструкту „Нове Србије“, заснованом на 
окупаторском конструкту „нове Европе“ и „новог европског поретка“ и 
уклопљеном у окупаторске интересе и идеолошко-пропагандне обрасце. 
Историја „нове Србије“ је требало да почне од 1941. на темељу митоло-
гизоване прошлости и на рушевинама онога што је сматрано заблудама, 
грешкама, манама, па чак и трагедијом југословенског уједињења и пос-
тојања и деловања претходне југословенске државе. „Нову Србију“ и 
„новог српског човека“ требало је створити у оквирима Немачког рајха, 
променом свести, на десничарским идејама и мотивима балканског 
фашизма као што су село, сељаштво, патријахална задружна породица, 
пољопривреда, хијерархија, ред, рад, дисциплина, послушност (која је у 
крајњој линији требало да буде послушност окупатору), корисност и жрт-
вовање за заједницу, митоманија, расизам, еугеника, верски мистицизам, 
ксенофобија, антиидивидуализам, противљење Западу, демократији, 
либерализму, итд. Такву политику су водиле и пропагирале идеолошки и 
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интелектуално неизграђене личности, несвесне стварности и реалног 
односа снага, могућности и потреба друштва и народа у конкретном 
времену и историјским околностима, али и чврсто решене да одлучују о 
историјској судбини српског народа по сваку цену. О томе сведочи и 
усклик Велибора Јонића, министра просвете у Недићевој влади: 
„Спашћемо ми српски народ, ако треба и против његове воље“. Ово 
самозванство и самопрокламована спасилачка мисија побуђује пажњу, 
посебно кад се стави наспрам реалних околности, способности и моћи 
њених носилаца да је и спроведу. Чини се да овај сегмент садржаја 
зборника посебно тера на даља истраживања, размишљања, преиспити-
вања и компарирања и то управо на пољу појава и процеса дугог траја-
ња, њиховог континуитета у српској историји, не само током Другог 
светског рата, већ и пре и после 1941.  

Управо ти садржаји потврђују став да 1941. није само граница и 
прекретница у војном, политичком догађајном смислу, већ да је посто-
јала тенденција да она то буде и у ширем културолошком, па и цивили-
зацијском смислу. Таквом је ова година сматрана и у пропаганди кому-
нистичког покрета после рата у којој је инаугурирана као малтене поче-
так историје, свакако почетак модерне историје Срба и југословенских 
народа. Такву су улогу намењивали 1941-ој години и представници, 
идеолози и пропагандисти домаћег колаборационистичког апарата. 

Значај 1941. године у српској историји може се наслутити већ и 
из обима овог зборника, из броја аутора и радова, а нарочито из њиховог 
садржаја. Може се рећи да зборник представља вредан допринос српској 
новијој историографији и нови корак у истраживању српске историје у 
Другом светском рату, али и у XX веку уопште. Као такав он је корисна 
литература за сваког ко се интересује за историју српског народа на 
почетку Другог светског рата, али у много ширем временском и темат-
ском оквиру и контексту. 

Др Драгомир Бонџић 
 
 
Слободан Симоновић, Ивана Стефановић, Ивана Милутиновић, 

БИБЛИОГРАФИЈА КРУШЕВАЧКЕ ПЕРИОДИКЕ 1889–2013, друго пре-
рађено и допуњено издање Александровац, Завичајни музеј Жупе, 2014, 
стр. 266. 

 

Завичајни музеј Жупе у Александровцу је 2014. године објавио 
друго прерађено и допуњено издање „Библиографије крушевачке пери-
одике 1889–2013“ аутора Слободана Симоновића, Иване Стефановић и 
Иване Милутиновић. Библиографија обухвата 266 страна и састоји се од 
Предговора (стр. 5–38) и Предговора другом издању (стр. 39–40); основног 
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текста библиографије (стр. 41–157); прилога библиографији, који садр-
же фотографије листова (стр 159–192) и креатора периодике (стр. 197–
198) и текстове Систематика периодике (стр. 199–204) и Периодика 
колективни чин (стр. 205–209); затим од регистара, и то именског реги-
стра наслова (стр. 211–218), хронолошког регистра наслова (стр. 219–
227), стручног регистра (стр. 228–234), регистра уредника (стр. 235–
239), регистра географских имена (стр. 230–241); списка штампарија 
(стр. 242–243), пописа установа и појединаца који поседују крушевачку 
периодику (стр. 245), списка скраћеница (стр. 246) и списка извора и 
литературе (стр. 247–249). 

У Предговору, који у ствари представља и сажету уводну студију, 
аутори су дали кратку историју развоја штампарства, периодике, књи-
жарства и књижевне критике и есејистике у периодици у крушевачком 
крају. У ширем историјском контексту, представљена је појава, улога, 
трајање и нестанак појединих штампарија, књижара, листова и часопи-
са, и наведена су имена људи који су стварали историју крушевачког 
штампарства, књижарства и периодике од краја 19. до почетка 21. века. 
Сам по себи, предговор представља значајан допринос истраживању и 
проучавању штампарства и периодике, као и културне, друштвене и 
политичке историје Крушевца и околине. У оквиру предговора аутори су 
изнели и мотиве за објављивање библиографије, описали ток истражива-
ња, навели ретка ранија истраживања и представили постигнуте резултате 
и њихов значај. Посебно су изнети и мотиви за објављивање другог изда-
ња, у коме су резултати допуњени и поједине грешке исправљене. 

У самом тексту библиографије аутори по азбучном реду наводе 
352 наслова листова, часописа, билтена и других периодичних публика-
ција које су излазиле у Крушевцу и околини од 1889. до 2013. године. У 
питању је ретроспективна регионална библиографија, заснована на 
дугогодишњим истраживањима и углавном на личном увиду у садржај 
публикација, а презентована по свим правилима библиографске струке. 
Наведен је наслов публикације, поднаслов, име уредника, место издања, 
име издавача, године излажења, формат, писмо, периодичност, место 
где се публикација налази и напомене са низом корисних информација 
о публикацији.  

У Прилозима библиографији дат је низ фотографија листова и 
часописа и личности које су биле креатори крушевачке периодике и 
тако је садржај библиографије илустрован и визуелно приближен чита-
оцима. Поред тога, велики значај за разумевање библиографије и појма 
периодике уопште, имају текстови Систематика периодике, у којем је 
изнета класификација периодике (новине, часописи, билтени) и Перио-
дика колективни чин, у којем је предочена улога низа стваралаца који 
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учествују у обликовању периодичних публикација (аутор, уредник, 
сарадник, редактор, лектор, слагач). Регистри који су приложени библи-
ографији знатно олакшавају њено коришћење и доприносе њеној упот-
ребној вредности. Аутори су дали и попис установа (13) и појединаца (6) 
који поседују крушевачку периодику. После списка коришћених скра-
ћеница, дат је и Списак извора и литературе од 35 наслова, који упућује 
на литературу која је коришћена при изради библиографије и која може 
да користи за даља истраживања периодике. 

Библиографија крушевачке периодике са предговором и прило-
зима има велики значај за истраживање значајног сегмента културне 
прошлости Крушевца и околине и представља значајан допринос и у 
националним оквирима. У библиографији се систематски износе резул-
тати досадашњих истраживања, педантно отимају од заборава многи 
наслови који су се појавили у Крушевцу и околини од краја 19. до поче-
тка 21. века, износи се обиље грађе корисне за истраживања у различи-
тим научним дисциплинама и поставља се основа и за даља библио-
графска истраживања. 

       Др Драгомир Бонџић 
 
 
Милош М. Марковић, Говор Жупе александровачке, Научно друш-

тво за неговање и проучавање српског језика, Београд, 2014, стр. 521. 
  
ПОСВЕЋЕНОСТ И ОДАНОСТ РОДНОМ КРАЈУ И НАУЦИ 
 
Да би човек своје животно дело везао за крај из којег потиче, 

мора бити истински и нераскидиво посвећен том простору а то значи и 
људима, и обичајима, и природи, и језику. Аутор књиге ГОВОР ЖУПЕ 
АЛЕКСАНДРОВАЧКЕ управо је тај човек. Свакако – посвећен, иако сти-
цајем околности удаљен из тог краја, он је дубоко упућен у све ситнице, 
особине, звукове и боје које се најбоље распознају у језику. 

 И ова велика дијалектолошка студија, базирана, поред озбиљне 
научне припреме ауторове, на изворном говору многих људи, мештана 
из више села Жупе, јесте заправо слика једног краја, исфилтрирана кроз 
језик. Зато ова књига има боју осунчаних жупских брежуљака и гласност 
дозивања копача, или берача грожђа, живописност сеоских кућа и пати-
ну приповедања тежака, сведока времена између два рата, али и тамне 
нијансе женских исповести... А све то у говору који носи своје сопствене 
акценте и звукове сачуване од давнина а записане у овој књизи – да се 
не заборави и да буде озбиљно схваћен као лепота и вредност, још једна 
драгоцена нијанса у реци која се зове језик. Ми пловимо том непресуш-
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ном реком матерњег језика и никад је нећемо савладати до краја, што 
више знамо о језику, постајемо свеснији колико заправо не знамо и 
колико још има дилема које треба разрешити и колико још речи треба 
открити... У томе јесте смисао оваквих књига, да нам помогну да схва-
тимо значај језика којим говоримо па и вредности говора једног краја, 
као што је у овом случају говор Жупе александровачке, део народне 
баштине и још увек жив говор који користе многи житељи Жупе. Књига 
залази дубоко у прошлост, све до винчанске културе и археолошких 
налазишта и најпознатије женске скулптуре, богиње плодности, Lady of 
Župa, преко римског периода и налазишта руде па до времена Стефана 
Немање и Стефана Првовенчаног па на даље – када је Жупа већ била 
позната по вину ...  

Треба нагласити да је ова књига, која се појавила у издању Науч-
ног друштва за проучавање и неговање српског језика, заправо настала 
захваљујући докторској дисертацији Милоша Марковића о теми ГОВОР 
ЖУПЕ АЛЕКСАНДРОВАЧКЕ, одбрањеној на Филолошком факултету у 
Београду. На одбрани ове дисертације је речено да је то једна од три нај-
боље дијалектолошке студије написане у последњих тридесет година. 
Председник комисије на одбрани докторске дисертације, професор док-
тор Радоје Симић, угледни лингвиста, појављује се и као рецензент ове 
књиге. Он наглашава, на представљању књиге у Белој сали Културног 
центра у Крушевцу, да управо овај рад показује да говор Жупе припада 
најстаријем и најтипичнијем говору косовскоресавског дијалекта и 
трпео је најмање утицаје других говора и језика. Овај говор је најближи 
српском средњовековном говору какав налазимо у Душановом закони-
ку и Закону о рудницима деспота Стефана Лазаревића.   

Метод рада је описан у књизи. Аутор је снимао говор најстаријих 
Жупљана из читаве доње Жупе, пре свега старијих жена које најбоље 
чувају народни локални говор, јер се мање удаљавају од кућа. Примере 
таквог говора аутор је унео у књигу са акцентованим текстовима па се 
могу репродуковати. 

Књига садржи четири дела, од којих је први – уводни. Други део 
обухвата фонетику и фонологију са потпуно обрађеним прозодијским, 
акценатским, карактеристикама овог говора – наглашено је да се чува 
стара штокавска акцентуација са два силазна акцента (кратким и дугим) 
и једним узлазним, дугим, акцентом. Они могу стајати на свим слогови-
ма вишесложних речи, као и на последњим слоговима. Посебан идиом 
је дугоузлазни акценат на једносложницама (гóр). У фонологији и 
фонетици такође има много локалних особености. На пример, дословна 
замена старог гласа јат вокалом е (нéсам, румене ̑ј, да ̑о женȇ...), затим 
губљење гласа х и појава гласа S (д ︢з). 
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Трећи део је морфологија, по којој се, такође, говор Жупе посеб-
но карактерише. На пример, у падежном систему облик за локатив је 
једнак облику за генитив (би ̏о у њи ̏ве, по њи ̄ва ̑). 

Четврти део садржи списак богате литературе која указује на то 
да је аутор овај говор упоређивао са свим суседним косовскоресавским 
говорима и са другим српским говорима у ужем и ширем окружењу. 
Овом темом професор Милош Марковић се интензивно бавио скоро 
петнаест година. Уз наведене изворе, књига доноси и резиме на руском 
језику. У закључним разматрањима наведена је 141 тачка и неколико 
стотина подтачака по којима се овај говор разликује од нормативног 
језика у фонетском, фонолошком и морфолошком систему. 

Научни рад припремљен за дисертацију је незнатно измењен и 
допуњен, а затим објављен у књизи која је пред нама. Студија има и 
етнолошке садржаје који су нераскидиво везани за језик, а говоре нам 
још по нешто о менталитету и особинама људи из ове винородне облас-
ти уоквирене обронцима Жељина, Гоча и Копаоника. Читаоци ће у овим 
аутентичним причама појединаца које су за пример наведене у књизи, 
пронаћи и хумористичке детаље које само народ крије и чува у извор-
ном говору. 

Треба напоменути да је дело ГОВОР ЖУПЕ проглашено за књигу 
године и награђено признањем Расински цвет на Сајму књига Расин-
ског округа, одржаном у Културном центру Крушевац, у октобру 
2014.године. 

Аутор Милош Марковић, на свој начин, дугогодишњим трудом и 
истрајавањем, записивањем и истраживањем, заокружио је своје дело. И 
тако је овом књигом саградио споменик родном крају, Жупи алексан-
дровачкој.  

Јелена Протић Петронијевић  
 
 
Катарина Грујовић Брковић, ВИНОГРАДАРСКЕ ПОЉАНЕ 

АЛЕКСАНДРОВАЧКЕ ЖУПЕ. ФУНКЦИЈА, ПРОМЕНЕ И МОГУЋНОСТ 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ, Краљево, Завод за заштиту споменика културе, 
2014, стр. 138. 

 

Књига Катарине Грујовић Брковић бави се питањима веома зна-
чајним како за разумевање заштите традиционалног културног наслеђа 
(не само материјалног у ужем смислу, него целовитог), тако и за његову 
примену и одрживост његовог очувања у савременом животу.  

Бавећи се жупским пољанама – привременим виноградарским 
насељима у Александровачкој Жупи, ауторка не само да говори о потре-
би заштите традиционалне архитектуре, како су то традиционално 
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радили заводи за заштиту споменика, него проширује концепт заштите 
и на традиционалне технологије и укључивање читавог тог заштићеног 
склопа у савремене привредне и животне токове, који могу да обезбеде 
како дугорочно очување и репрезентацију ове врсте наслеђа, тако и при-
вредни развој локалне заједнице у којој се оно налази. 

У првом поглављу Настанак пољана и њихов значај, ауторка 
наводи демографске и географске карактеристике Жупе које су услови-
ле настанак пољана, као и податке о пореклу имена, најстаријим писа-
ним изворима, легендама, значају пољана и њиховој улози у друштве-
ном животу. У другом поглављу, Изглед и типологија насеља и објеката у 
њима, бави се урбанистичком структуром пољана, њиховом типологи-
јом, архитектонским карактеристикама објеката, материјалима и тех-
никама градње. Треће поглавље, Промене насеља и објеката у њима, 
говори о савременом изгледу некадашњих пољана прераслих у стална 
насеља, као и о изгледу пољана које су очувале примарне функције, 
анализирајући привредне, економске, природне и демографске факторе 
промена. Како до сада на очувању и заштити виноградарских пољана у 
Жупи готово ништа није рађено, у четвртом поглављу, Пољане, винице, 
пивнице: сличности, разлике и покушаји ревитализације, ауторка наводи 
домаће примере добре праксе: заштиту и ревитализацију објеката исте 
намене у Великој Хочи (Метохија), Неготинској крајини (Рајачке пив-
нице). Посебно (пето) поглавље Пример успешне ревитализације – вин-
ски подруми у Италији посвећено је успешној ревитализацији виских 
подрума у северној Италији, са акцентом на њиховом учешћу у турис-
тичкој понуди, али и озбиљним ангажовањем шире заједнице (аутоном-
не провинције, локалне и државне власти) која је у процесу ревитализа-
ције препознала озбиљан привредни ресурс. 

У последњем поглављу, Могућности заштите и ревитализације 
пољана александровачке Жупе, ауторка даје предлоге за заштиту и реви-
тализацију жупских пољана, пре свега њиховим укључивањем у турис-
тичку понуду Жупе, али и идејом разраде могућих (или чак започетих) 
пројеката Карте вина или Винског пута кроз Србију, где би Жупа, са 
очуваним и заштићеним пољанама, била незаобилазна дестинација. 
Како сама ауторка каже: „Тако би настао нови модел ревитализације 
који би, укључивањем свих релевантних фактора друштва (...), допринео 
заштити и очувању жупских пољана.“ 

Ово поглавље је кључно не само за будуће/могуће стварно укљу-
чивање жупских пољана како у савремену локалну заједницу, тако и у 
регионалну, па чак и глобалну туристичку понуду, него и као пример 
сјајног менаџмента у заштити и материјалног и нематеријалног култур-
ног наслеђа, који се може применити и у многим другим случајевима.  
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Због наведених квалитета књиге надам се да ће сви они од којих 
зависи будућност жупских пољана препознати њихов потенцијал и, као у 
италијанском примеру, омогућити не само њихово очување као дела 
локалног традиционалног материјалног наслеђа, него – реализацијом 
пројекта изнетог у овој књизи – њихове пуне ревитализације у оквиру 
економског оживљавања александровачког краја. Иза таквог пројекта 
морали би, како ауторка каже, да стану „надлежни државни органи“ 
(што поред општине подразумева и министарства за културу, туризам, 
саобраћај, локалну самоуправу и регионални развој), који би, као њихо-
ве колеге у Италији, препознали туризам (посебно агротуризам) као 
потенцијал за развој.  

 
Др Љиљана Гавриловић 

 
 

Милорад Сијић, ФУДБАЛ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ (друго 
допуњено издање), Александровац, Завичајни музеј Жупе, 2014, стр. 438. 

 
Систематично проучавање историје спорта у Србији је задатак 

који није нимало лак и многобројне препреке се налазе пред истражи-
вачем који се у овај посао упушта. Неке од њих су објективне природе, 
попут недостатка историјских извора првог реда, који су углавном стра-
дали услед ратова и девастација или једноставно, услед немара нису ни 
сачувани, или, са друге стране, оне које су биле производ субјективних 
околности које су онемогућавале објективно сагледавање процеса који 
су се одигравали у једној епохи. Вероватно су то и разлози због којих 
нема превише истраживача који се баве спортском проблематиком. 
Такође, треба поменути и чињеницу да је српска академска и научна 
заједница још увек веома резервисана према систематском и методоло-
шком проучавању спорта, макар се то може рећи за српску историогра-
фију. Спорт, који представља изузетно важан део животног искуства 
човека у савременом добу, још увек није препознат као валидна тема за 
истраживање, иако се у последњих тридесет година друштвена историја 
проучава у значајном обиму а поједине теме сличне спорту, попут позо-
ришта или филма, већ су сасвим солидно истражене.  

У корпус добрих истраживачких радова који се баве историјом 
фудбала у Србији и Јуогославији у 20. веку, поред незабилазних радова 
Србислава Тодоровића, Михајла Тодића, Боре Јовановића, Радивоја 
Марковића, затим веома корисних аутобиографија Михаила Андрејеви-
ћа, Јована Ружића и Данила Стојановића, као и разних текстова и чланака 
наших угледних спортских новинара, од скора се може уврстити и 
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монографија Милорада Сијића Фудбал у Краљевини Југославији (друго 
допуњено издање). Ово обимно, систематично и веома корисно дело ће 
у сваком случају представљати обавезну литературу свакоме ко започи-
ње процес упознавања са фудбалом на просторима бивше Југославије. 
Прво издање ове књиге објављено је у Београду 2009. године а друго, 
значајно проширено и допуњено, у Александровцу, захваљујући Зави-
чајном музеју Жупе, 2014. године. 

Монографија Милорада Сијића представља плод систематичног 
и упорног истраживања, пре свега предратне штампе и периодике, и 
заправо представља покушај да се реконструишу главни токови којим се 
југословенски фудбал кретао у периоду од 1918. до 1941. године, као и 
веома амбициозан покушај да се реконструишу такмичења на држав-
ном, подсавезном и жупском нивоу. Овај се покушај може сматрати вели-
ким успехом, будући да такав преглед фудбалских такмичења у штам-
паној форми сасвим сигурно не постоји ни на једном другом месту. 

Монографија Фудбал у Краљевини Југославији, која броји 438 
страна текста и која је богато опремљена фотографијама, табелама и 
исечцима из штампе, подељена је на неколико већих тематских целина 
а даље свака целина на одређени број подцелина. У кратком Уводу (5–
10) аутор нам даје сумаран преглед историје фудбала на јужнословен-
ским просторима до 1918. године, објашњава колики је значај имао 
фудбал у југословенском друштву и упознаје нас са својим мотивима 
који су га навели да се овом тематиком бави. У првој великој тематској 
целини Национални савез и првенства (стр. 11–34) аутор нас води кроз 
бурну историју Југословенског ногометног савеза (ЈНС), од његовог 
оснивања у Загребу 1919. године па све до распада државе 1941. У дру-
гом одељку Фудбалски пионири (стр. 35–43), писац говори о првим 
нашим фудбалерима, тренерима, судијама и спортским новинарима. 
Трећи велики сегмент монографије Фудбалска игралишта (стр. 44–52) 
обрађује тематику спортских терена, посебно оних највећих, најмодер-
нијих и најрепрезентативнијих. Следеће две целине, оне у којима се 
Милорад Сијић бави прегледом државних првенстава у периоду Краље-
вине и као прегледом историје фудбалских подсавеза и такмичења по 
подсавезима и жупама, представљају несумњиво највеће богатство ове 
монографије. На скоро 250 страна текста представљено је оно што је 
заправо срж сваког спорта: такмичења, утакмице, победе и порази. Ниво 
детаља и богатство информација које су представљене указују на ауто-
ров дуготрајан и мукотрпан рад на прикупљању свих ових података. 
Управо ова два сегмента Сијићеве монографије имају трајну вредност и 
због њих ће Фудбал у Краљевини Југославији бити обавезна лектира за 
сваког заљубљеника у историју фудбала али и за сваког оног ко има 



 

 

 
 
 

Прикази и критике  231

намеру да се даље озбиљније бави проучавањем овог феномена. Посе-
бан осврт аутор даје на последње две фудбалске сезоне у Краљевини 
Југославији, 1939/40. и 1940/41, када је због политичких промена у 
земљи промењен и формат фудбалског такмичења, када су постојале 
одвојене фудбалске лиге: српска, хрватска и словеначка.  

Наредна велика целина, Фудбалски клубови (стр. 300–346), пред-
ставља својеврсни лексикон најзначајнијих клубова који су постојали у 
Југославији. Поред обиља корисних података, ово поглавље има посебну 
вредност јер је изузетно богато фотографијама тимова и играча које је 
иначе тешко пронаћи на једном месту. У овом поглављу су представље-
ни суботички клубови „Бачка“, „С. А.Н. Д.“ и „Ж. А.К“, загребачки „Гра-
ђански“, „Х. А.Ш. К.“ и „Конкордија“, београдски „Б. С.К“, „Б. А.С. К“, 
„Југославија“ и „Јединство“, сплитски „Хајдук“, сарајевски клубови 
„Славија“ и „С. А.Ш. К“, новосадска „Војводина“, љубљански клубови 
„Илирија“ и „Приморје“ и многи други. Наредно велико поглавље у 
књизи Милорада Сијића носи назив Ново време, подељено је на неколико 
мањих целина и преставља покушај аутора да прикаже околности под 
којима се одвијао фудбалски живот на територији окупиране Србије у 
периоду Другог светског рата и немачке окупације (1941–1944). Овај 
сегмент, поред описа догађаја који су највише утицали на српски фуд-
бал, садржи и описе и резултате такмичења по подсавезима и жупама за 
период окупације, као и лексикон значајнијих фудбалских клубова који 
су у Србији били активни у периоду рата и окупације. Посебан додатак 
овој монографији представља и преглед фудбалских збивања на терито-
рији НДХ, где се фудбал можда и највише играо од свих простора рас-
турене и опустошене Југославије. На самом крају књиге налазе се ауто-
рова завршна разматрања, кратка ауторова биографија, библиогафија и 
садржај. 

Монографија Милорада Сијића Фудбал у Краљевини Југославији 
представља један велики корак напред за наше познавање фудбалске 
историје. Огроман посао претраживања разноврсне фудбалске изворне 
грађе, синтезе добијених података и фрагмената и квалитетно уоблича-
вање истих у интересантну књигу, аутор Милорад Сијић је обавио 
изванредно. Не само да ће ова монографија засигурно бити незаобилаз-
но полазиште за сва даља истраживања фудбалског спорта у Србији и 
Југославији, већ ће својим живим и интересантним језиком, пажљиво 
одабраним темама и обиљем корисних података натерати сваког правог 
љубитеља спорта и фудбала да јој се изнова враћа. 

 
Дејан Зец 
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Сава Попадић, ИСТОРИЈА РЖАНИЦЕ, Александровац, Завичај-
ни музеј Жупе, 2014, стр. 399. 

 
СВЕОБУХВАТНА СТУДИЈА О РЖАНИЦИ ЖУПСКОЈ 

 
Недавно се из штампе појавила једна од најбољих и најсвеобу-

хватнијих хроника села Србије. Реч је о хроници Горње и Доње Ржанице 
која је настајала вишедеценијским стрпљивим и истрајним истражива-
њем литературе, архивских извора и бележењем бројних казивања сав-
ременика. 

Доктор Сава Попадић је утврдио да је жупска Ржаница са тим 
именом постојала и пре 1392. године и да нема података да су Ржани-
чани у Жупи пореклом из Горње и Доње Ржанице у северној Црној Гори, 
већ да су пореклом махом из Мораче – Морачани са прелазним етапама 
– вишегодишњим застанцима у пределима Полимља, Пештера и Рашке 
који су потом из Жупе силазили и у Поморавље и Шумадију. 

Преци садашњих Ржаничана доселили су се у Ржаницу почетком 
XIX века. Већином су светоаранђеловци што може указивати на то да су 
једноплеменици. 

Аутор је методолошки и садржајно представио живот села Ржа-
нице; административне поделе кроз векове, потесе, путну мрежу, водо-
токове, занимања Ржаничана, спорт, друштвени живот, обичаје и забаве 
одраслих и деце... Описао је здравство (народно и професионално) у 
Ржаници и ширем окружењу. 

Унутар ове драгоцене књиге је и права мала студија о манастиру 
Дренча некад и сад који је недавно обновљен и заживео новим манас-
тирским животом. 

Детаљно је обрађена и историја школства у Кожетину (од 1837), 
Дренчи (од 1923), Горњој Ржаници (од 1942) са именима досадашњих 
учитеља и првих ђака, затим и школе у Тршцу (од 1953. године). 

Аутор је дао и биографије знаменитих високошколованих Ржа-
ничана: Владимира Стојковића, др Момчила Милутиновића, др Саве 
Попадића и др Момира Милутиновића. 

Говорни језик, односно језик Ржаничана Попадић је представио 
у облику архаизама и турцизама који су изумрли или изумиру. 

Веома обимну руковет ове књиге заузима хроника бојева и рато-
ва од Косова, учесника у Првом и Другом српском устанку, оба балкан-
ска и оба светска рата све до ратова крајем двадесетог века са верним 
описима колективних и појединачних судбина главних актера ратне 
драме као и припадника разних покрета у Ржаници и Жупи. 
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Нарочито су драстичне и драматичне судбине одбеглих четника 
који су се после ослобођења 1944. скривали до 1954. године и судбине 
њихових јатака, цивила, према којима је нова власт била немилосрдна. 
У том контексту дате су биографије Раде Попадића, Мирка Томашевића 
и његове групе у којој су били Миодраг Миљковић-Миле Пупа, Миодраг 
Вукадиновић-Мија Сајџија из Мешева, Божур Томић из Горњег Ступња 
и Никола Јовановић-Цуфлингер из Тулеша. 

Једно наизглед мало поглавље ове књиге Ржаничани умрли неп-
риродном смрћу даје нам драгоцену животну сликовницу патријархалног 
села: међусобних обрачуна слугу са газдама, сродника, о смрзлима, о 
сагорелима у пекмезу, о рабаџијама, о судбинама земљорадника и 
самоубица... 

Књига Ржаница жупска др Саве Попадића садржи и обимне 
фамилијарне историје, казивања о родоначелницима, досељавању и 
пореклу са родословима састављеним на основу матичних књига и 
завршава се кратком историјом села Горњи Кошеви које је настало пос-
тепеним силажењем Ржаничана на моравско тло које је трајало од 1891. 
до 1962. године из економских разлога. Ту су им раније биле њиве 
орнице, житнице и појатишта које су они обрађивали десетком од 1817. 
до 1833. као турске, а потом присвојили и доцније претворили делом у 
нова дворишта. 

Научна студија Ржаница жупска није само хроника Ржанице већ 
и ширег окружења што јој даје још већи историјски значај. Њоме су обу-
хваћене све области живота и рада у селу: настанак и историја, геогра-
фија, етнологија, здравство, школство, језик... па ће као таква бити дра-
гоцен извор за даља научна проучавања и за будућа покољења уопште. 

Ко је радио овакве истраживачке послове и писао овакве књиге 
знаће да је овако садржајну и чињеницама живота богату књигу могао да 
напише једино човек који је рођен у том селу и који је одлично познавао 
његове људе, пределе и предања; уз то човек који је жртвовао неизмерно 
време и новац да би се знало што најчешће не знамо и заборављамо: ко 
смо, где смо и чији смо. Зато овај дар др Саве Попадића представља изу-
зетно вредан поклон данашњим Ржаничанима и Жупљанима од њиховог 
и нашег доктора медицинских наука Саве Попадића. 

 
Др Велибор Лазаревић 
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Драгиша Милосављевић, ДРЕНЧА И ТРЖАЦ, Александровац, 
Завичајни музеј Жупе, 2014, стр. 302 

 
Као искусни и добро познати антропогеограф и аналитичар 

прошлости жупског краја Драгиша Милосављевић још једном пружа 
научној и широј јавности публикацију, научно и културолошки изузетно 
вредну. Реч је о књизи Дренча и Тржац. 

Књига је писана са жељом да се истраже и осветле трагови срп-
ског народа, српско име сачува у актуелном времену. И ово Милосавље-
вићево дело представља изузетно вредан допринос проучавања прошло-
сти насеља Жупе, као историјски изузетно вредног подручја, иако су се 
Жупом бавили познати антропогеографи, сарадници САНУ Радомир М 
Илић (Ибар), Радослав Љ. Павловић (Копаоник) и, посебно, Милисав 
Лутовац (Жупа Александровачка). Милосављевић претходна истражива-
ња значајно надограђује аутентичним сазнањима са терена. Један је од 
најпознатијих жупских прегалаца и сигурно водећи истраживач, јер би 
без његовог рада и истраживања тама незнања још увек прикривала 
многе сегменте жупске, али и српске историје. 

Аутор својим животним опредељењем није био везан за литера-
туру и језик, душом и осећањима итекако. Тако је био у ситуацији да 
сам бира тему и приступ, онако како види и осећа свет споља и изнутра. 

Огромна снага је уложена у овај пројекат, да би после вишего-
дишњих истраживања наш уважени стваралац читалачкој публици дари-
вао књигу којом пројектује културно-историјски мозаик Дренче и Трж-
ца, дела Жупе Александровачке, изузетно занимљивог простора кретања 
становништва из југозападних српских крајева, са планинских венаца 
Копаоника и Жељина у питому Жупу, одакле су наши преци. Ови пла-
нински сточари пристигли из старе постојбине Косова, Метохије и Црне 
Горе постојали су врсни виноградари, воћари, ратари, занатски радени-
ци, трговци, али и интелектуалци са неслућеним дометима у свету науке. 

После вредних географско-историјских разматрања, у централ-
ном делу књиге је поглавље о становнишву и фамилијама у Дренчи и 
Тржцу, од првих сазнања до наших дана. Значајан је то допринос науци. 
Следе поглавља и разматрања питања вероисповести и парохијске при-
падности, поглавља о привреди и борбама за слободу, следи обимно и 
детаљно поглавље о родословима у Дренчи и Тржцу. 

Своје тврдње у књизи аутор је максимално засновао на чињени-
цама, користећи одговарајућу литературу и документовану грађу, као и 
разговоре са људима овог краја, али и свог личног знања. Пут до оства-
рења овог пројекта водио је кроз бројна беспућа, у највећем делу био је 
мукотрпан и спор због недостатака забележених података. 



 

 

 
 
 

Прикази и критике  235

У целокупној галерији више хиљада именованих личности, садр-
жаја, обичаја и различитим временима и просторима, има дражи наше 
прошлости, па су ова остварења духовни подсетници за разумевање 
времена и људских судбина, али и изазов читаоцу да се у овим сложе-
ним политичким и економским тренуцима за српски народ, са реалним 
стварима и мудрошћу изворно суочи. 

Писати монографију о овом крају био је велики изазов, јер је 
требало изучити више хиљада архивских докумената, фотографија, све-
дочења и то претворити у жив садржај, књигу која ће бити стручна, али 
и прегледна и читљива. 

Књизи, у сваком случају недостаје регистар имена. 
Истрајавајући на путу чувања и занављања српског културног 

блага Жупе Александровачке, аутор књигу Дренча и Тржац придружује 
својим до сада објављеним књигама: Тулеш, Ратаје, Руденица. 

   
Мр Слободан Симоновић 

 
 
Јелена Протић Петронијевић, СА ОБЕ СТРАНЕ ОБЛАКА, Круше-

вац 2014, стр. 117. 
 

СВЈЕТЛОСТ НА ДЛАНУ 
 
Почећемо са једном тврдњом да савремена поезија болује од 

херметизма и литерарног егзибиционизма. До оваквог радикалног става 
о савременој поезији дошао сам слушајући и пратећи збивања на поет-
ској сцени у свијету и код нас. Чини ми се да поезија све више губи оно 
што је чини поезијом, губи своју емотивност, дакле своју базичну уте-
мељеност.  

Неко се са овим ставом, можда и са правом неће сложити, поку-
шаће га оборити чињеницом да све иде напријед и да је античка дефи-
ниција поезије у ово модерно вријеме застарјела и тиме неодржива. 
Умјетност је, у цјелини, од свог постанка па до данас задржала своја 
основна средства изражавања. Замислите сликарство без боје и линије, 
или плес без покрета и ритма, или музику без мелодије и ритма, или пак 
поезију без димензије осјећајности. Ма колико ми покушавали да буде-
мо у тренду, модерни и in, пјесма која нема душу и емоцију недоречена 
је у свом исказу. Одузели смо јој завичај, а њено огњиште јесте срце и 
цјелокупно унутрашње биће човјеково. Ријечи које исказујемо кроз пое-
зију искључиво су одраз нашег унутрашњег расположења. Покушај да 
избјегнемо емоцију, неко ће између емотивности и патетике иронично 
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ставити знак једнакости, јесте књижевни експеримент, који понекад 
треба и охрабрити, али не по сваку цијену. Мисаоно, емотивно и духов-
но мора бити подједнако заступљено у пјесми и ето нам, на нашу велику 
радост, неопходне хармоније и велике умјетности.  

Ове уводне опсервације о неопходности емотивне димензије у 
поезији покушаћемо доказати на збирци пјесама Јелене Протић Петро-
нијевић Са обе стране облака. Јелена Протић Петронијевић се у својој 
поезији опредјелила да помири видљиви и невидљиви свијет. Пјесник по 
вокацији не пристаје само на оно што види, није задовољан видљивим 
свијетом, покушава да створи свој свијет, бољи и љепши од оног који му 
се нуди. Док је пјесника и поезије, и умјетника уопште, увијек ће бити 
тако и пјесници ће бити у сукобу са видљивим свијетом, незадовољни 
његовом несавршеношћу. Оно што посебно плијени у Јелениној поезији 
јесте покушај да се ухвати свјетлост. Јелена је једна од најупорнијих 
хватача свјетлости, њени дланови су пуни сунчевих искри. Ријетки су у 
савременој поезији овакви упорни жетеоци свјетлости. То је, управо, 
одраз њене душе и њене емоције. Свјетлост је најчешћа ријеч у њеним 
пјесмама па тиме показује и своје животно опредјељење и схватање 
суштине живота. Јелена и у ратном кошмару проналази свјетли зрак 
наде. „Да би свој сјај држао у руци“ мораш дланове окренути према сун-
цу и тако топле и пуне свјетлости притискати на груди, на ону страну 
гдје је срце. Топлину и свјетлост сунчаних зрака са длана срце ће одмах 
препознати и прихватити. Са сунчаним длановима на срцу покренуће се 
и устрептати читаво унутрашње биће. Покренуће се и мисао пуна 
топлине и свјетлости, очи, та огледала душе, просвјетлиће нарочитим 
сјајем, срце ће брже куцати, али не од страха, већ од пробуђених емоци-
ја. Пјесник који на длану носи свјетлост доноси наду, вјеру и љубав и 
себи и другима.  

Свјетлост јесте кључна ријеч у овој збирци, као и у предходнима, 
а слиједећа је вјера и вјеровање. Вјера је Јеленина утјешитељица, прија-
тељица, добра вила која јој помаже у сумњама, у страховима, у клону-
ћима. Код Јелене вјера није пуки пјеснички украс, нити неко декларати-
вно опредјељење, већ проживљено искуство које се приближило мудрос-
ти. Пјесникиња каже да живимо у апокалиптичној цивилизацији која 
ждере саму себе у ратовима, тим сатанским наказама, без вјере тешко 
да би и сами могли смирити бјесове у себи. Вјера нас брани од злог и 
ружног. Свјетлост вјере је златни прах човјечанства, у које пјесникиња 
вјерује упркос свих глупости и грешака које кроз историју понавља. Пје-
сник не држи лекције, али показује пут и каже да су путеви до манасти-
ра и цркава су понекад непроходни и тешки, а до вјере и вјеровања су 
још и тежи јер захтјевају одрицање, преиспитивање...  
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Збирка Јелене Протић Петронијевић Са обе стране облака, више 
но и једна прије ове, има једну нову димензију. Свака ријеч и свака пје-
сма је ламент над човјеком и његовом судбином. И када пјева о једном 
дјечаку из Вуковара, стигла је Јела да буде и тамо, и када пјева о распу-
кнутом небу над Србијом, и о одласку на ратиште и о Радету Драинцу, и 
о Петру Крду, и о Немањићима, и о кнежевском господству Лазара и 
његових потомака, она попут Јеремије плаче над судбином човјековом, 
тешком и горком судбином, и жао јој је човјека, ма ко он био и ма како 
се звао. То надилажење подјела, вјера, раса јесте, заправо, Јеленина 
свјетлост на длану, дар који је доступан само одабранима.  

Јеленина опчињеност даљинама и непрегледним површинама, 
као што је море и небо, одраз су њеног унутрашњег бића које не призна-
је границе и ограде. Умјетниик их у извјесној мјери и не смије имати. 
Само тежња ка вишем смислу постојања, може побједити сивило и прос-
јечност. У томе успјевају они најхрабрији, они који не окрећу главу на 
другу страну и који кажу да нема бјежања. Море и небо, плавет и свјет-
лост, симболишу више циљеве које умјетник себи поставља. Увијек ка 
вишем и још ка вишем, видљив је из збирке у збирку, из пјесме у пјесму. 
Са таквим животним и пјесничким ставом умјетност је раскошнија и 
драгоцјенија и избјегнута је она ларпурлатистичка замка да је сама себи 
довољна. Грлећи даљину знатижељним оком, пјесник постаје инспири-
тиван чак и учмалим душама, онима који се боје изазова и нових откри-
ћа. Зато велика емоција може покренути већ помало закржљала осјећа-
ња. Бјежање и окретање главе на другу страну јесте резултат такве заб-
рињавајуће закржљалости. Пјесник жели да судјелује у свему што му је 
понуђено у његовом краткотрајном присуству на овој планети. Просто 
му је криво што не учествује и у расту траве, цвијета, трна... Јелена Про-
тић-Петронијевић жели да сагледа ствари изнутра, њу занима суштина 
постојања, а не пука пролазност. Па и када схвати, по човјека трагичну 
пролазност времена и очекивану беспомоћност због тога, након смрти 
оца, она налази утјеху у сјећању на драго биће. И ту се, некако, заврша-
ва круг, тај најсавршенији геометријски облик, који наговјештава и 
нашу судбину. Са таквом спознајом и знањем многи би се предали, кло-
нули и пали у апатију. Но за пјесника, као што је Јелена, то је још један 
разлог да се подигне, јер схвата суштину и значај подизања.  

 
Вељко Стамболија 
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Миломир Терзић, НА ВУЧЈЕМ ТРКАЛИШТУ, Крушевац, Култур-
ни центар, 2014, стр. 90. 

 
БЕЗ ВЕЛИКЕ ЕМОЦИЈЕ НЕМА НИ ВЕЛИКЕ МИСЛИ 

 
Оно што је људско, односно оно што је понајбоље у човјеку, 

понајчешће, и скоро једино, можемо још пронаћи у умјетничким дјели-
ма, у поезији поготово. Из стиха још увијек зрачи емоција, божанска 
енергија и дар, која све више губи битку у свим осталим сегментима 
људског дјеловања. Бити брана нељудским знамењима без емотивне 
енергије, тежак је задатак и за саму умјетност. Без велике емоције нема 
ни велике мисли. Равнодушност убија занос, жељу и вјеру ка узнесењу. 
О звијездама су са великим емотивним надахнућем, прије свих, пјевали 
пјесници, а онда је дошла мисао и отшкринула врата и понеку тајну тог 
огромног „космичког саћа“. Испред сваког великог открића иде и вели-
ка страст за открићем. Са замрзнутим осјећањима цивилизацијски 
помаци постаће пуки статистички подаци којима се нико неће искрено 
радовати. Ослобођен емоција ум ће се све више хладити и на крају ста-
ти. Ни дом, ни завичај, ни отаџбина неће имати своје мјесто у човјеко-
вом хладном срцу. О љубави, о човјекољубљу, о родољубљу, једва да ће 
неко и размишљати. Ако је у питању претјерани песимизам везан за раз-
вој човјековог сензибилитета и рација, нико сретнији од аутора овог тек-
ста и, сигуран сам, писца ове збирке. Да се човјек промјенио, очигледно 
је. Да потискује осјећања, и то је очигледно. До које мјере се то може и 
смије, а да се не наруши сложеност људског бића, имали смо очигледна 
искуства и примјере из даље и ближе прошлости.  

На срећу у поезији још увијек станује емоција, та неопходна 
енергија која разбуђује сва чула и све остале људске ресурсе. Путем 
поплоченим емоцијама кренуо је и Миломир Мића Терзић у својој 
првој објављеној збирци На вучјем тркалишту. Биће примјећено да је 
ова збирка пјесама дуго припремана и ево је, напокон, пред нама. Тех-
ничка изведба је можда каснила, али искрена и права осјећања уткана у 
стихове не касне никада. У чекању да угледају свјетлост Терзићеви сти-
хови су издржали провјеру врховног судије свих вриједности – вријеме.  

Миломир Терзић пише, већ помало заборављену, поезију инти-
ме. Лирски субјект се болно-сјетно откида од завичаја и тиме краде 
„мајчин мир“. Пасторално-идиличне предјеле завичаја напушта због 
жеђи за трагањем и за откривањем нових простора. „Ситни комадић 
космоса“ мијења за „космичке алеје“. Фрулозвуке мијења за писак 
локомотиве. Несвјесна шта напушта, младост је таква, привикава се на 
урбана знамења. Широка поља замјењује уским улицама, оним којима је 
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ходио честити кнез. Испреплетена осјећања рађају нову личност, раза-
пету између завичајних знамења (воденица, Морава, винова лоза, шаша 
и трава, вјечно брижна мајка...) и нових, урбаних (жељезничка станица, 
трећа смјена, тијесне улице...). „Свилеруне ријечи“ (мајчине, очеве, дје-
војачке послије првих пољубаца) „кољу вукови“ на вучјем, градском, 
тркалишту. Унутар градских зидина вријеме и кретање су другачији. 
Живот урбане средине је сав у трку, у журби. Ма колико год се трудио да 
завичајни пртљаг одложи и навикне се на тијесне градске улице и мале 
радничке собе, у томе не успјева. Идеали се брзо топе на врућем град-
ском асфалту, у тијесној самачкој соби, у облаку кафанског дима, у 
фабричком кругу. Навикнут на мирис покошене траве, жита, зрелог 
грожђа винородне и завичајне Жупе... неприпремљен доживљава наглу 
промјену и шок. Жеђ за космичким пространствима, за новим видици-
ма, трагалаштвом пресахнула је. Рађа се нови сензибилитет створен у 
трећој смјени. Спуштене су ролетне новим видицима. Лирски субјекат 
схвата да из асфалта и бетона извире другачија енергија од оне од које 
се, пун наде и вјере, откинуо.  

У завичају све је подређено рађању. Његује се култ рађања. Рађа-
ју виногради, жито рађа, воће и поврће рађа. У новој средини његује се 
култ индустријске производње, што је нешто сасвим друго. И управо 
цијела је збирка конципирана на оваквим и сличним контрастима. У 
самим називима циклуса „Раскопчани јелек“ и „На вучјем тркалишту“ 
уочавамо контраст, оштро супротстављање двију различитих средина. 
Јелек, традиционални одјевни предмет, у овом циклусу симболизује 
широку и раскопчану природу која несебично нуди сву своју љепоту, 
дражи и чари, истовремено је и симбол младалачких жеља, првих пољу-
баца „од којих се ниже огрлица љубави“. Вучје тркалиште симболизује 
буку, брзину у којој опстају само најјачи, најупорнији и најистрајнији. 
Разапет између „раскопчаног јелека“ и „вучјег тркалишта“, савремени 
човјек је осуђен на вјечити немир и опрез што га ставља у неку врсту 
растројства. Она тежња за трагањем, новим пространствима, новим спо-
знајама, завршава се у кругу фабрике, у трећој смјени, „на мјесту свих 
одлазака и полазака – жељезничкој станици“, у монотонији свакоднев-
нице и чежњивим погледом у „тајанствене боре свемира“. Пјесник, 
разочаран, схвата да је мален пред Богом и пред космосом. Умјесто 
„вијенца од цвијећа“ ставља „магарећу круну“ на главу. Почиње да се 
плаши своје младалачке гордости и враћа се својој првој љубави, свом 
дјелићу микрокосмоса, завичају и природи. Тиме се животна авантуру 
од које је, у младалачком заносу, много очекивао, полако завршава, круг 
се затвара.  
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Миломир Терзић је у својој првој збирци пјесама исписао лирску 
причу о једном времену које је иза нас, али чије културне и цивилиза-
цијске дамаре још увијек носимо у себи. Ново вријеме изазвало је нове 
ковитлаце у осјетљивој лирској души. Осјетљива душа се суочава са 
новим питањима. Одговори се траже путем обраћања Богу, природи и 
самом човјеку. Апострофичност стихова је карактеристична када се 
сударе старо и ново. Прошлост још није ишчезла, а ново се још није 
примило. Миломир Терзић у своје и у име своје генерације покушава да 
одгонетне куда је човјек кренуо, у ком смјеру корача цивилизација. Та 
егзистенцијална питања муче савременог човјека и тиме се Терзић 
сасвим приближио модерном пјесништву. Ова збирка потврђује мисао 
да и мале средине могу постављати велика питања.  

 
Вељко Стамболија 

 
 
НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЛОКАЛНА 

СРЕДИНА II, РЕЗУЛТАТИ САВРЕМЕНИХ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ 
ИСТРАЖИВАЊА АЛЕКСАНДРОВАЧКЕ ЖУПЕ И ОКОЛНИХ ОБЛАСТИ, 
Тематски зборник, уредници Драгомир Бонџић и Иван Брборић, Алек-
сандровац, Завичајни музеј Жупе, 2014, стр. 268. 

 
Пројекат Истраживање нематеријалног културног наслеђе Жупе 

отпочео је 2012. године у сарадњи Завичајног музеја Жупе из Алексан-
дровца и Министарства културе Републике Србије, а резултат почетне 
фазе истраживања био је тематски зборник Нематеријално културно 
наслеђе и локална средина I, резултати савремених мултидисциплинар-
них истраживања Александровачке жупе и околних области (Александро-
вац 2012). Тематски зборник Нематеријално културно наслеђе и локална 
средина II, резултати савремених мултидисциплинарних истраживања 
Александровачке жупе и околних области, представља наставак мултиди-
сциплинарног пројекта са научним истраживањима у областима етноло-
гије, етномузикологије, историје, фолклористике и социологије у Алек-
сандровачкој жупи и околини, у складу са расположивим финансијским 
средствима, како уредници у предговору наводе. Зборник обухвата десет 
радова, различите тематике, хронологије и приступа, који представљају 
употпуњавање досадашњих сазнања и истраживања нематеријалног кул-
турног наслеђа наведених области.  

Први рад др Ивице Тодоровића, мр Михаила Смиљанића и коау-
тора Општи оквир компаративних етнолошких и генетских истражива-
ња порекла становништва Србије – на основу илустративних примера 
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општина Александровац и Пријепоље, урађен на основу великог броја 
извора и литературе, указује на значај повезивања нематеријалног кул-
турног наслеђа са материјалним, тј. генима као носиоцима и показате-
љима предачког наслеђа. Аутори сажето приказују основне резултате 
нових мултидисплинарних, етнолошких и генетских истраживања ста-
новништва Србије и представљају фазе проучавања у ширем истражива-
чком оквиру. Оквирно се пореде резултати истраживања спроведених у 
општини Александровац са резултатима обављеним у општини Прије-
поље, допуњеним истраживањима у Београду и Убу. Представљају се и 
хаплотипови (са 17 DYS маркера) свих испитаника који су учествовали 
у овом истраживању. У закључном оквиру аутори износе да је њихово 
истраживање иако „пионирског карактера“ указало на могућност сара-
дње етнологије и генетике, али и лингвистике, археологије, антрополо-
гије итд., и да представља увод у нова истраживања везана за ову проб-
лематику.  

Др Милина Ивановић-Баришић у раду О породичној слави с посе-
бним освртом на Александровачки крај указује на значај славе у породи-
чном животу Срба, која је била чувар етничке свести и идентитета у 
ранијим годинама, а одржала се и у савременом добу као статус етнич-
ког обележја српског народа. Иако мењана и прилагођавана, ова светко-
вина задржала је своју основну структуру и представља породични пра-
зник са израженом друштвеном и интегративном функцијом и који има 
будућност. Ауторка се у раду посебно осврће на прослављање слава у 
Александровачком крају са уочавањем специфичности бројности праз-
ничних славских дана који се посвећују породичним заштитницима. 
Такође, у раду се даје преглед слава по местима и родовима.  

У прилогу Трагови култа владике Николаја Велимировића у жупи 
Александровачкој др Бранко Р. Златковић указује на посебну побожност 
житеља горњожупског села Лесковице формирану пре Другог светског 
рата у време када је Николај Велимировић био епископ жички и под 
утицајем Богомољачког покрета (Православне народне хришћанске 
заједнице). Аутор наводи учешће владике у обнови манастира Руденице 
1936. С обзиром на утицај, владика је био фрескописан 2013. у одаји 
зграде испред ратајске цркве, где је и први пут урађена његова фреска 
још за време живота.  

Етномузиколошко теренско истраживање МА Љубице Б. Радовић 
Вокална музичка традиција Александровачке жупе и суседних области 
обављено је у два наврата на територији Александровачке Жупе и окол-
них области, да би се сагледало тренутно стање музичке традиције са 
посебним освртом на вокалну праксу. Испитано је тридесетак казивача 
од којих је забележено стотину песама различитог жанра, а истражива-
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ње сведено на 62 песме обредне и опште намене. Ауторка указује на 
претходна истраживања у овој области, даје кратку дигресију о томе 
како народно стваралаштво данас живи, а нарочито детаљно обрађује 
карактеристике и особености певања овог краја. Бави се анализом 
вокалне праксе обредне функције у оквиру које посебно песмама годи-
шњег циклуса обреда и обичаја и вокалне праксе опште намене које 
нису функционално условљене. Рад по обимности превазилази уобича-
јене оквире, али представља увод у додатна истраживања и указује на 
потребу за једним свеобухватним прегледом вокалне праксе.  

У раду Сабор на Сутелици аутор Иван Брборић указује на значај 
сабора и вашара у српској историји и у оквиру тога истиче сабор на 
Сутелици као један од ретких који је задржао део своје изворности. 
Везан је за празник Петровдан, али се одржава недељу дана касније и од 
давнина је масовно посећен. Аутор је покушао да на основу доступне и 
скромне литературе и исказа казивача да одговор о историјату сабора и 
о његовој важности. Такође, описује и како је изгледало само окупљање 
на сабору и зашто је то био јединствени догађај за народ овог краја. Рад, 
према речима самог аутора, има за циљ да укаже на потребу очувања и 
неговања овакве врсте традиционалне културе окупљања. 

Прилог Сање Црнобрње Милош Обилић – жупски војвода прика-
зује запостављено народно предање по коме Милош Обилић води поре-
кло из Жупе александровачке, са овртом на историјски и археолошки 
контекст жупских легенди о Обилићу. Ауторка представља анализу 
легенди које се живо преносе и у савременом добу, а које се односе на 
Обилићевог оца и деду, затим мајку Гроздану, са посебним освртом на 
њен гроб и које говоре о њему као жупском војводи. Ауторка посвећује 
пажњу и Милошевом граду у селу Лаћиследу, као и његовим црквама. 
Рад указује на то да народна предања не би требало да се запоставе ни у 
свести наредних генерација ни као основа за даља истраживања. 

Истраживање Илије Јокановића Божић у Жупи представља опис 
сећања и садашње праксе прославе и обичаја на сва три дана прославе 
Божића становника Жупе. Аутор је испитао поједина домаћинства у 
селима Велика Горња Врбница, Стрменица, Јабланица, Плеш, Трнавци, 
Плоча, Козница, Пуховац, Доња Ржаница и закључио да су постојали 
различити породични ритуали и обреди, који је требало да донесу нап-
редак и благостање породици.  

Рад Сиромаштво становништва у Жупи између два светска рата 
др Момчила Исића анализира демографске, социјалне и аграрне прили-
ке у Жупи на основу пописа становништва од 31. јануара 1921. и 31. 
марта 1931. Кроз девет табела и прецизну статистику, аутор приказује 
стање становништва у Жупи. Указује на то да је дошло до повећања бро-
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ја домаћинстава распадањем задруга и пораста наталитета. Становниш-
тво се бавило пољопривредом, најчешће на ситном поседу. Сеоско ста-
новништво било је сиромашно и презадужено, као и непросвећено и 
неписмено.  

Др Драгомир Бонџић на почетку свог истраживања Рад учитеља 
у Александровцу после Другог светског рата 1945–1950 даје кратак увод о 
историји школства у Жупи све до Другог светског рата. Непосредно пос-
ле рата, аутор описује улогу коју су у раду школа и спровођењу културне 
и просветне политике нове власти имали учитељи. Кључни део рада 
обухвата кратке биографије седморо учитеља који су радили у основној 
школи у Александровцу непосредно после Другог светског рата. Аутор 
представља њихов допринос образовању и васпитању деце и идеолошки 
утицај који су вршили на њих, улогу коју су имали у просвећивању 
народа, као и њихове ваннаставне друштвено-политичке и културно-
просветне активности.  

У последњем прилогу овог зборника Библиографија села Виткова 
аутор Милован Матић посвећује пажњу селу Виткову, које је било „нај-
старије насељено место и централно жупско село“. Матић наводи исто-
ријски значај села, али истиче да оно до сада није било посебно проуча-
вано. Аутор је прикупио 139 наслова у којим се помиње село Витково, 
наводећи да се у електронском каталогу Народне библиотеке не налази 
ниједна одредница о Виткову, а да за Витковачко поље као археолошко 
насеље постоје четири наслова.  

Тематски зборник Нематеријално културно наслеђе и локална 
средина II, резултати савремених мултидисциплинарних истраживања 
Александровачке жупе и околних области значајан је по томе што пред-
ставља наставак рада у мултидисциплинарном пројекту, чиме се може 
целовито сагледавати нематеријално наслеђе Жупе, а указује и на наме-
ру да се рад на истраживању настави у наредним годинама. Зборник 
може представљати и самосталну целину због резултата који су пости-
гли аутори у својим радовима, обављајући архивска и теренска истра-
живања и анализирајући објављене архивске изворе и неопходну лите-
ратуру. Пројекат представља добар пример како би требало популаризо-
вати, штитити и бринути се о очувању нематеријалне културне баштине 
појединих крајева, чиме би требало да се руководе све локалне средине.  

 
Др Божица Славковић 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
ХРОНИКА 

 
АКТИВНОСТИ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ЖУПЕ У 2014. ГОДИНИ 

 
 
У јануару месецу прослављена је слава музеја Свети Сава на којој 

је отворена изложба слика и фотографија ученика средње школе „Свети 
Трифун“ и додељене захвалнице и признања. 

У Завичајном музеју је отворена спомен соба Милосава – Буце 
Мирковића, великог српског позоришног и књижевног радника. 

У фебруару је обележена слава винара и виноградара и Дан опш-
тине Александровац, Свети Трифун. Из Етнографског музеја из Београ-
да, као део пројекта „Истраживање виноградарске славе – Свети Три-
фун“ чији је носилац Завичајни музеј Жупе дошла је група етнолога која 
је забележила начин обележавања славе у жупским селима.  

Поводом Сретења, државног празника, у музеју је одржано духо-
вно вече посвећено овом празнику. О духовном и историјском значају 
говорили су протојереј Вукман Петровић и историчар Мирослав Шљи-
вић.  

У марту је музеј коначно добио конзерваторску радионицу. 
У месецу мају Завичајни музеј Жупе је учествовао у организацији 

Међународног сајма вина који је одржан у спортској хали „Жупа“. 
У јуну месецу Музеј је учествовао у организацији прве позориш-

но – књижевне манифестације „Буцини дани“ на којој је у пет фестивал-
ских дана наступило око две стотине учесника. У музеју је за време 
„Буциних дана“ отворена за посетиоце спомен соба Милосава Буце 
Мирковића. На отварању су говорили Радомир Антић, председник 
Удружења књижевика Србије и Јелена Жигон глумица и пријатељица 
Буце Мирковића. 

Радници музеја су учествовали на Међународном скупу у Заводу 
за проучавање културног развитка где је кустос Сања Црнобрња одржала 
веома запажено предавање о манифестацији коју организује музеј „Коз-
ник - град витезова“. 

У јуну је у музеју отворена изложба „Музички инструменти сре-
дњевековне Србије“ аутора Душана Поповића. 

У јулу месецу обављен је десетодневни теренски рад у коме су 
учествовали научни радници из Етнографског музеја и Института за 
књижевност САНУ као и запослени у Завичајном музеју Жупе. Истражи-
вања су спроведена у оквиру пројеката „Истраживање нематеријалног 
културног наслеђа Жупе“ и „Истраживање виноградарске славе Свети 
Трифун“. Оба ова пројекта финансирана су средствима Министарства 
културе и информисања Републике Србије. 
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У августу месецу одржана је манифестација „Козник град вите-
зова“.  

Кустос Сања Црнобрња је од 8–10. септембра учествовала на 
међународној (ICOM) конференцији на Златибору под називом „Музеји 
и културни туризам“ где је имала запажено излагање о Living history 
концепту манифестације „Козник – град витезова“. 

отворене су у музеју две велике изложбе: изложба Природњачког 
музеја из Београда „Старо и нестало воће Србије“ чији је аутор Алексан-
дра Савић; другог дана Жупске бербе, у петак, отворена је изложба 
„Жупљани у Првом светском рату“. Обе ове изложбе су биле изузетно 
посећене, не само током трајања „Жупске бербе“ него и касније. 

 

 
Отварање изложбе „Старо и нестало воће Србије“ 

У септембру, у оквиру манифестације „Жупска берба“ 
 

 
Изложба „Жупљани у Првом светском рату“ 



 

 

 
 
 

Прикази и критике  247

У октобру је отворена изложба „Економија Јасеновачког логора“ 
ауторке Тање Тулековић – кустоскиње спомен подручја Доња Градина – 
Република Српска. 

У Народном позоришту у Београду је 23. октобра директор Зави-
чајног музеја примио значајно признање Културно-просветне заједнице 
Србије, „Златну значку“, за дугогодишњи допринос развоју културе у 
Србији. 

У 2014. у раду Завичајног музеја Жупе треба посебно нагласити 
веома развијену издавачку делатност. Наиме, Музеј је у прошлој години 
објавио следећа издања: – „Фудбал у Краљевини Југославији“ аутора 
Милорада Сијића – „Ржаница жупска“ аутора др Саве Попадића – 
„Монографија села Тржац и Дренча“ аутора Драгише Милосављевића – 
„Библиографија крушевачке периодике“ аутора Слободана Симоновића 
– Зборник „Нематеријално културно наслеђе и локална средина II“ – 
Жупски зборник број 8 

Поред тога, Завичајни музеј Жупе је помогао излажење веома 
значајне књиге др Милоша Марковића „Говор Жупе“.  

Такође, музеј је издвојио део средстава за почетак ископавања 
археолошког локалитета „Летине“ у селу Плеш. 

       
     Иван Брборић, директор 

         
 
РАД ДОМА КУЛТУРЕ „МИЛОСАВ БУЦА МИРКОВИЋ“  

У 2014. ГОДИНИ 
 
Наша установа је у 2014. години добила посебну част да понесе 

име нашег великог писца, театролога и суграђанина Милосава Буце 
Мирковића, тако да на основу одлуке Скупштине општине Александро-
вац сада носи назив Дом културе „Милосав Буца Мирковић“. Дом кул-
туре је имао велики број активности и организовао низ културно - умет-
ничких садржаја у 2014. години, као што су вечерње и дечије представе, 
биоскопске пројекције, изложбе, промоције књига, концерти, свечане 
академије итд. 

Учествовали смо технички и медијски у праћењу свих важнијих 
дешавања на подручју општине Александровац, као што су: Дан општи-
не Александровац, Сусрети села, Дани Милосава Буце Мирковића, Жуп-
ске јулске игре, Жупска берба, Сајам вина, Глишићеви дани, Козарт и 
многи други догађаји. Остварена је обострано добра сарадња са свим 
установама, школама, културно-уметничким друштвима, спортским 
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организацијама, удружењима грађана, привредним и осталим субјекти-
ма на подручју општине Александровац. 

У протеклој години Информативна служба Дома културе је 
низом прилога (преко 60 „Жупских хроника“ и осталих ванредних при-
лога) који су емитовани на Радио-телевизији Крушевац, ТВ Дискос и 
Youtube каналу, благовремено и истинито обавештавала грађане о свим 
битним дешавањима на подручју општине Александровац. Поводом 
манифестације Жупска берба, издали смо новине „Жупска берба 2014“, 
као и специјално издање новина ППТ „Арматуре“, поводом 50 година 
постојања ППТ „Арматуре“ Александровац. Имамо добру сарадњу са 
штампаним медијима, за које је послато и објављено више прилога. 
Урађено је неколико документарних филмова, као што су филмови 
поводом Дана општине и Сајма вина. 

Поводом финалне утакмице Светског првенства у кошарци, 
организовали смо пројекцију на видео биму, на летњој позорници у цен-
тру града, а на опште задовољство великог броја грађана који су присус-
твовали овом догађају. 

Сходно финансијским средствима, изведени су радови на сређи-
вању електро инсталација, водоводно-канализационих инсталација, 
канцеларијског простора и репарација котла. Извршена је набавка јед-
ног клима уређаја и мини камере за потребе информативне службе. 

 
Током 2014. године одигране су следеће позоришне представе: 
„Лепотица Линејна“ 
„Кабаре“ 
„Сузе су О. К.“ 
„Шалтер“ 
„Нобеловци“ 
Монодрама „Милунка Савић“ 
„Чорба од канаринца“ 
Кабаре „Ја певам свој блуз“ 
 
У склопу манифестације „Дани Милосава Буце Мирковића“, 

приказане су представе: 
„Др Нушић“ 
„Краљица смеха“ 
„Жанка“ 
„Госпођа министарка“ 
„Зоран Радмиловић“ 
„Небеске шајкаче“ 
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Одиграно је и седам дечијих представа у организацији основних 
и средњих школа. 

 
Остале манифестације одржане у Дому културе: 
Пет свечаних Академија 
Концерт КУД „Жупа“ 
Концерт КУД „Грозд“ 
Концерт „Козарт“ 
Финале „Сусрета села“ 
Четири изложбе 
77 биоскопских пројекција 
Две промоције књига 
Конгрес „Дан борбе против беле куге“ 
Први српски сабор о наталитету. 
 
Све ове културно-уметничке садржаје одржане у Дому културе 

пропратило је преко 15.000 посетилаца. 
  

Зоран Андрејић, директор 
    

 
„СУСРЕТИ СЕЛА“ 

 
 „Сусрети села“ је манифестација која је први пут одржана 1973. 

године у општини Александровац. Било је година када су 52 месне заје-
днице у општини Александровац узимале учешће у овој манифестацији. 

Током 2014. године учешће су најавиле следеће месне заједнице: 
Плоча, Горња Велика Врбница, Ботурићи, Латковац, Горње Ратаје, Гаре-
вина, Горњи Ступањ, Доњи Ступањ, Лаћислед, Трнавци, Дашница, Лес-
ковица, Пањевац, Доња Врбница. 

Манифестација је осмишљена да траје три месеца. У месним 
заједницама које учествују организују се радионице у трајању од два 
месеца (два пута недељно) које се одржавају у домовима културе или у 
просторијама које месна заједница обезбеди. На тим радионицама се 
ради на формирању и увежбавању културно уметничког програма. Уре-
дници програма културе формирају садржај програма (који ће се састо-
јати у извођењу фолклорних игара, драмског дела везаног за тему, изво-
ђења здравице и музичког дела),  

Након истека првог месеца рада у овим радионицама одржава-
ју се генералне пробе који су отворене за јавност у које се организују 
сваког викенда у домовима културе месних заједница где је свака месна 
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заједница учесница једном домаћин а једном гост другој месној зајед-
ници по унапред утврђеном редоследу.  

У трећем месецу пројекта одржава се финално вече где наступају 
сви пријављени учесници. Финално вече се организује у Дому културе у 
Александровцу 

„Сусрети села“ је манифестација која је много више од првобит-
но замишљене приредбе фолклора и народне песме. Чињеница да се 
једно село читаве године припрема за учешће у поменутој манифеста-
цији доста говори о озбиљности и значају овог пројекта. Понесене овом 
идејом, многе месне заједнице оснивају културно уметничка друштва у 
којима су у многим случајевима ангажована сва деца која живе на тери-
торији те месне заједнице. Тако да се данас Жупа може похвалити кул-
турно-уметничким друштвима из Горње Велике Врбнице, Ботурића, 
Гаревине, Лаћиследа, Дашнице, Александровца, а месне зајенице које 
редовно узимају учешће на манифестацији су: Ратаје, Горњи и Доњи 
Ступањ, Плоча, Латковац, Лесковица. Независно од талента, а у складу 
са могућностима и интересовањима детета, у тим друштвима за свако 
дете има места. А то је значајно из неколико разлога. Први је да се тако 
деца склањају са улице и из кафића па тако у једној безбедној и здравој 
средини проводе своје слободно време. Друго, већ самим боравком у 
таквом окружењу и са таквим циљем, деца неизбежно раде на свом 
образовању где кроз игру, песму и дружење, на њима врло забаван 
начин уче о историји и традицији свога краја. Многи од њих су управо 
учешћем и ангажовањем у „Сусретима села“ открили своје таленте и 
своја интересовања која су даљим школовањем развијали. Гледано у 
ширем смислу све то доприноси да се заиста богата културна баштина 
Србије сачува од заборава, а захваљујући креативности и идејама тих 
младих људи и развија. Њихов ентузијазам и енергија су у бројним 
селима утицали на то да им се придруже и старији чланови њихове заје-
днице. Тако да на приредбама које приказују има велики број учесника 
старијих генрација који су показали заиста велики таленат, креативност, 
жељу за наступом и приказивањем свог талента који многи од њих имају 
а до тада нису имали где да га прикажу. Такође, у овој манифестацији 
врло радо учешће узимају и особе са инвалидитетом и припадници 
националних мањина. С обзиром на то да су пензионери, инвалиди и 
припадници националних мањина у сеоским срединама маргинали-
зовани у многим областима, а у културном животу поготову, њихово 
учључивање у пројекат је велика ствар како за њих саме тако и за 
општину.  
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Одржавање генералних проби у самим месним заједницама је 

значајно због чињенице да је то једини културни догађај коме мештани 
многих села имају прилике да прате у току године јер често због недос-
татка времена и економске кризе не могу да путују у оближње градове 
да би присуствовали неком културном догађају.  

 
Бобан Јовановић, директор  

Културно-просветне заједнице  
Александровац  
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ПРВИ „БУЦИНИ ДАНИ“ 
 
У спомен и част великог српског театролога, књижевног и позо-

ришног критичара и песника Милосава Буце Мирковића који је преми-
нуо 22. септембра 2013. године, у Александровцу жупском је покренута 
манифестација „Буцини дани“ која је одржана у периоду од 26. јуна до 
1. јула 2014. године.  

Манифестација је започела отварањем Спомен-собе Милосава 
Буце Мирковића, 26. јуна 2014. у Завичајном музеју Жупе, са почетком 
у 17:00 часова. Отварању Спомен-собе су присуствовали саветник пред-
седника Србије за културу Радослав Лале Павловић, генерални секретар 
Културно просветне заједнице Србије Живорад Ајдачић, председник 
Удружења књижевника Србије Радомир Андрић, песници Милко Грбо-
вић, Лабуд Драгић, Мићо Цвијетић, Милоје Поповић Каваја, Милица 
Лилић, Јанко Вујиновић, Миљурко Вукадиновић, глумица Јелена Жигон, 
затим председник општине Александровац др Југослав Стајковац са 
сарадницима и бројни културни радници и поштоваоци дела Милосава 
Буце Мирковића. 

Затим је у Дому културе „Милосав Буца Мирковић“ у Алексан-
дровцу са почетком у 19:00 часова одржана Свечана академија у току 
које је приказан интевју са Милосавом Мирковићем. По завршетку Ака-
демије одржана је позоришна представа „Др Нушић“ у копродукцији 
Крушевачког и Сомборског позоришта, у режији Кокана Младеновића. 

У петак 27. јуна 2014. је у периоду од 11:00–15:00 часова у Музе-
ју винарства и виноградарства одржан Округли сто са темом: „Океанија 
речи: Стваралаштво Буце Мирковића и савремена књижевност“, на коме 
су учествовали еминентни песници Србије: Милко Грбовић, Живорад 
Ајдачић, Лабуд Драгић, Мићо Цвијетић, Милоје Поповић Каваја, Јанко 
Вујиновић, Миљурко Вукадиновић који су читали своје и Буцине стихо-
ве и са присутнима поделили своја искуства и своја сећања на премину-
лог песника. 

У 18:00 часова, такође у Музеју винарства и виноградарства је 
одржано књижевно вече „Песници Буци у част“ на коме су учествовали 
напред наведени песници, као и песници Жупе који су прочитали своје 
стихове. 

У 20:00 часова у Дому културе „Милосав Буца Мирковић“ оди-
грана је позоришна представа „Краљица смеха“, сцена „Маска“ из Шап-
ца у режији Ивана Томашевића. 

У суботу, 28.јуна 2014. манифестација је настављена откривањем 
спомен-бисте Милосава Буце Мирковића на гробу преминулог песника. 
Откривању спомен-бисте су присуствовали председник општине Алек-
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сандровац др Југослав Стајковац са сарадницима, родбина, пријатељи и 
поштоваоци Милосава Буце Мирковића. 

У 18:00 часова у Музеју винарства и виноградарства је одржано 
„Вече Буцине поезије“ где су ђаци средње школе „Свети Трифун“ из 
Александровца уз музику гитаре и песму на свој начин представили 
поезију Милосава Мирковића. 

Као и претходних дана у Дому културе „Милосав Буца Мирко-
вић“ настављено је са одржавањем позоришних представа, а у суботу 29. 
јуна са почетком у 20:00 часова одржана је позоришна представа „Жан-
ка“ Ужичког позоришта, у режији Андрее Аде Лазић. 

У недељу 29. јуна 2014. у Музеју винарства и виноградарства гос-
товао је глумац и добитник новоустановљене награде „Милосац Буца 
Мирковић“ на позоришном фестивалу „Нушићеви дани“ у Смедереву, 
Горан Јефтић. Он је представио свој рад и своја сећања на Милосава 
Буцу Мирковића. 

У 20:00 часова је у Дому културе „Милосав Буца Мирковић“ оди-
грана монодрама „Госпођа министарка“ у извођењу сјајне Љиљане Стје-
пановић. 

У понедељак 30. јуна 2014. у Музеју винарства и виноградарства 
је организован Округли сто са темом „Буцини дани“ на коме су окупље-
ни дискутовали о манифестацији у току и о начинима за унапређење у 
наредној години. Затим је у 20:00 часова у Дому културе „Милосав Буца 
Мирковић“ изведена монодрама „Зоран Радмиловић, Сцена „Маска“ 
Шабац, редитеља Андрее Аде Лазић, у извођењу Ивана Томашевића. 

У уторак 01. јула 2014. „Буцини дани“ су настављени изложбом 
„Музички инструменти средењевековне Србије“ у Завичајном музеју 
Жупе. У 20:00 часова у Дому културе „Милосав Буца Мирковић“ је Трс-
теничко позориште „Сцена младих“ извело позоришни комад „Небеске 
шајкаче“ у режији Милоша Милошевића Шике, а по тексту Милосава 
Буце Мирковића. 

 
Иван Брборић 
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„КОЗНИК – ГРАД ВИТЕЗОВА“ 
 
Манифестација „Козник град витезова“ одржана је 8. и 9. августа 

2014. Ове године на дан Светог Пантелејмона, 9. августа, ауторска екипа 
пројекта „Козник – Град витезова“ Завичајног музеја Жупе је релизовала 
реконструкцију једне историјске вечере, Кнежеве вечере, односно вече-
ри уочи поласка српске војске на Косово поље у бој против Турака. Ово-
годишњи догађај је осмишљен као сабор српских витезова на Кознику, 
на ком је Кнез Лазар живео и на ком је писао повеље, баш као и његова 
супруга Кнегиња Милица и син, потоњи српски деспот Стефан Лазаре-
вић, и на ком је столовао велики челник Радич Поступовић. Програм је 
почео у подножју града Сабором српских витезова и првим делом кон-
церта етно групе „Извор“, потом су витезови и публика отишли на саму 
тврђаву где је у Владарској дворани одржана „Кнежева вечера“, реконс-
трукција вечере Кнеза Лазара и српских великаша и витезова уочи 
поласка у Бој на Косово. У оквиру овог сегмента програма посетиоци су 
били у могућности да доживе неке од важних тренутака српске историје, 
говор Милоша Обилића у извођењу Марка Катића. Манифестација је 
настављена другим делом концерта пред Владарском двораном. 

 

 
Детаљ са овогодишње манифестације „Козник – град витезова 

 

Иван Брборић 
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „КОЗАРТ“ 2014. 
 
Нажалост, Међународни фестивал класичне музике „Козарт“ 

доживљава најтеже тренутке од свог оснивања 2007. године и налази се 
пред гашењем. Како би одложили његов крај и продужили наду да ће 
доћи нека боља времена за ову дивну причу, успели смо да у 2014. уз 
помоћ пријатеља организујемо један концерт на коме су наступили при-
јатељи и организатори овог фестивала. Подразумева се, потпуно волон-
терски. Како је отписан у смислу даљег финансирања од стране Минис-
тарства културе али и због опште кризе која све више захвата наше 
друштво, како малтене више и нема фирми, компанија и појединаца 
који би помогли његово одржавање, запавши у финансијске проблеме, 
фестивал се налази на издисају. Зато нам само остају лепа сећања на 
једну бриљантно осмишљену причу, спој музике, вина, историје и при-
роде на једном месту и то најлепшем, у Жупи. Причу која у Србији није 
успела да преживи. Овом приликом организатори се захваљују многим 
грађанима Александровца, али и Бруса, Крушевца, Трстеника, који су 
нам пружали подршку све ово време. Захваљујемо се свим досадашњим 
спонзорима а посебно жупским винарима.  

На крају, остаје нам само да се са поносом сећамо да су у Жупи 
наступала велика имена светске и српске музике: Немања Радуловић, 
Един Карамазов, Гордан Николић, Бојан Зулфикарпашић, Исидора 
Жебељан, Весна Станковић, „Гудачи Светог Ђорђа“, Љубиша Јовановић, 
Катарина Јовановић, Егон Михаиловић, Мариа Јонас, Јасна Туцовић, 
Уки Оваскаинен, Бојана Димковић, Мери Бојић Радојичић, Хор „Оби-
лић“, Дејан Гаврић, Тобиас Стосиек, Дејан Синадиновић, Рита Кинка и 
многи други. 
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Највероватније последњи плакат чувеног „Козарта“ 

 

 
Вечити пријатељи фестивала: Бојана Димковић, 

Љубиша Јовановић, Катарина Јовановић и Вера Огризовић 

 
Удружење грађана „Козарт“ 

Александровац 
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ЗНАЧАЈНЕ ГОДИШЊИЦЕ У 2014. ГОДИНИ 
 

Сто година од почетка Првог светског рата (1914) 
Седамдесет година од ослобођења Жупе у Другом светском рату 

(1944) 
Четрдесет година од потписивања Повеље о братимљењу општи-

не Александровац са Новом Горицом и Димитровградом (1974) 
Четрдесет година Дома културе у Александровцу (1974) 
Тридесет година Основне школе Иво Лола Рибар у Александров-

цу (1984) 
Шездесет година Рукометног клуба Жупа (1954) 
Тридесет пет година од оснивања „Жупских новина“ (1979) 
Тридесет пет година побратимства са клубом „Домовина“ у Раш-

тату (Немачка) (1979) 
Двеста десет година од освећења цркве у Кожетину (1804) 
Сто осамдесет година од коначног ослобођења Жупе од Турака 

(1834) 
Сто пет година од почетка рада прве апотеке у Жупи (1909) 
Деведесет година од почетка рада основне школе у Виткову 

(1924) 
Осамдесет година основне школе у Доњим Вратарима (1934) 
Осамдесет година основне школе у Латковцу (1934) 
Педесет година од формирања Гимназије у Александровцу 

(1964) 
Педесет година постојања фирме „Арматуре“ (1964) 
 

     Јован Пејчић, Миљко Симић 
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ЦРКВЕНА ХРОНИКА 2014. 
 
Архијерејско намесништво жупско има девет Црквених Општина: 
 1. ЦО Александровац 
 2. ЦО Брус 
 3. ЦО Велика Врбница 
 4. ЦО Трнавци 
 5. ЦО Ратаје  
 6. ЦО Горњи Ступањ 
 7. ЦО Дупци 
 8. ЦО Блажево 
 9. ЦО Плоча 
У Архијерејском намесништву жупском, у току 2014. године, 

било је: 
 - 370 крштења, 
 - 139 венчања,  
 - 646 опела. 
  

Вукман Петровић, протонамесник  
намесништва жупског  
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