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РЕЦЕНЗИЈА

Нови (четврти) зборник радова мр Добривоја Јовановића „Прошлост“,
успешно је наставио устаљену концепцију овог гласила, који је, од првог броја,
заузео видно место у актуелној српској историографској периодици.
Плодоносни архивски саветник мр Добривоје Јовановић, као комплетан
аутор свих десетак радова, који третирају теме, углавном из војне, просветне,
политичке и друштвене историје Јагодине и Поморавља, односно покривају
временски период од почетка XIX века до средине XX века, и у овом броју свог
несвакидашњег периодичног ауторског издања, успео је да, користећи већину
аспеката модерне историографије, на најбољи могући начин, успешно одговори
свим изазовима научног стваралаштва и још једном се докаже као значајан
јагодински и српски историк.
Овај број отвара рад „Битка на Иванковцу“, а у поводу 210 година од
поменуте важне устаничке битке (и победе), која је представљала својеврсни
прелазак буне на дахије у озбиљнију фазу, Први српски устанак. Са мого
чињеница и детаља, аутор је у потпуности приказао овај догађај из нашег
завичаја, истакнувши његово место и значај на почетку српске револуције.
Следи изворни текст, без коментара и научног апарата, под називом
„Попис из 1844. године“ којим се аутор одужио својим далеким прецима. Следећи
рад „Основне школе у Параћинском срезу 1870. године“ заснован је на извештају
школског надзорника Светислава Вуловића, иначе професора београдске Велике
школе, који се чува у Архиву САНУ.
Потом иде прилог насловљен „Говор Димитраја Катића о уговору о
железници у Народној скупштини 6. марта 1881. године“, пренет из
„Самоуправе“, органа Народне радикалне странке, који представља значајан
прилог биографији овог значајног ресавског народног трибуна.
Врло прегледан и оригинални рад, под насловом „Радикална странка у
Јагодинском и Ћупријском округу до Првог светског рата“, представља врхунац
истраживачког делања мр Јовановића, који је успео да, уз помоћ архивске грађе,
извода из штампе и релевантне литературе, у потпуности прикаже развој прве
организоване политичке странке од оснивања до почетка Првог светског рата, на
просторима Правља, Ресаве и Левча.
Сличан по тематици, као и по значају је и следећи текст „Скупштински
избори у Јагодинском и Ћупријском округу у 1888. години“, у коме налазимо
читав низ нових података, везаних за бурну политичку прошлост српског народа у
претпрошлом веку и улоге поморавских огранака тадашњих политичких странака.
Потом се нижу два прилога из историје школства „Оновне школе у Ћупријском
округу 1889/90. године“ и „Прилози за историју гимназија у Моравском округу“,
који ће сигурно послужити будућим истраживачима прошлости поморавске
просвете.
5
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На крају, аутор је дао три рада из новије повеснице, тачније из Другог
светског рата. Први, под насловом „Да ли је било сукоба код Криве ћуприје
септембра 1941. године“, снагом аргумената и, пре свега, уверљивошћу архивске
грађе, доказује да се једна партизанска акција, на путу Јагодина-Багрдан, никада
заправо није ни десила, иако је њој подигнута и спомен-плоча. Следећа два текста
„Ивори за Други светски рат у Поморавском округу“ и „Дочек совјетских војника
у Параћину октобра 1944. године“ бацају ново светло на ратне догађаје, до сада
једнострано тумачене.
Све у свему, сумирајући све прилоге из нове „Прошлости“ констатујемо
следеће. Сви радови су базирани на оригиначној архивској грађи, оновременој
штампи и адекватној (и доступној литературу). Аутор је, осим синтетичких
прилога, где је показао сву своју архивску и научну спремност и спретност,
засновану на искуству и ерудицији, дао и неколико текстова у изворном облику,
без икаквог коментара, остављајући их, да сами својом садржином говоре.
На тај начин овај зборник је постао и једним делом, хрестоматија
одабраних историјских извора, на тему нововековне историје Поморавља, Ресаве
и Левча.
У Јагодини
рецензент
На Преображење
Нинослав Станојловић
2015. године
професор историје

6

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4

REVIEW
The new (the fourth) collection of papers published by M.A. Dobrivoje
Jovanović „The Past“ successfully the stable conception of this publication, which from
its first issue holds prominent position in the current Serbian historiographical
periodicals.
Productive archival adviser M.A. Dobrivoje Jovanović, is the only author of all
the papers, which deal with the topics mostly from military, uducational, political and
social history of Jagodina and Pomoravlje. They cover the time line from the beginning
of the 19th century till the middle of the 20th centuri, and in this issue of his unusual
periodical author’s publication, he managed by using most of the aspects of modern
historiography, on the best possible way, to successfully respond to all the challengges
of modern creativity and once again prove himself as significant Serbian and Jagodinna’
historian.
This issue is opened by the paper „Battle of Ivankovac“, and the motive is the
210th anniversary of the mentioned important rebel battle (and victory), which
represented a unique transition of rebellion against Dahiyas into more serious stage, The
First Serbian Uprising. With many facts and details, the author completely showed this
event from our native place, emphasizing its place and significance at the beginning of
the Serbian revolution.
Then there is an authentic text, without comments, entitled „Census from 1844“,
where author repaid to his ancestors. The. The next paper „Elementary schools in
Paraćin county 1870“, it’s based on the report of the school supervisor Svetislav
Vulović, the professor at Belgrade Great School, which is kept at the SANU archives.
There is also a supplement called „The speech of Dimitrije Katić about the
railway contract in the National Assembly on the 6th March 1881“, delivered from
„Self-management“, body of the National Radical Party, which represents significant
supplement to the biography of this prominent Resava’s national tribune.
Very thorough and original paper, entitled „Radical Party in Jagodina and
Ćuprija’s County till the First World War“ represents the highest research activity of
M.A. Jovanović, who managed with the help from the archives, extracts from the press
and relevant literature, to completely show the development of the first organized
political party from the setting up till the beginning of The First World War, on the
territory of Pomoravlje, Resava and Levač.
The next text „has a similar subject matter and significance where we can find
many new facts related to the troubled political past of Serbian people in the 19th
century and the roles of Pomoravlje’s branshes of former political parties. Then there
are two supplements from the education history „Elementary schools in Ćuprija county
in 1889/90“ and „Supplements for the history of high schools in Morava County“,
which will certainly serve to the future researchers of the Pomoravlje’s educational
system.
In the end, the author presents three papers from our recent history, to be precise
from the Second World War. The first paper, entitled „Was there a fight near Crooked
7
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bridge in September 1941?“, with arguments and first of all by convincing archives, it
proves that one partisan’s action on the road Jagodina-Bagrdan, has never actually
happened, even thought a monument erected dedicated to this battle. The next two texts
„Sources for the Second World War in Pomoravlje County“ and „Welcome to Soviet
soldiers in Paraćin in October 1944“ give the new perspective on war events, up to now
subjectively interpreted.
All in all, summarizing all supplements from the new „Past“ we can conclude
the following-all papers are based on original archives, former press and adequate and
available literature. Author except synthetic supplements where he showed all his
archival and scientific willingness and cleverness, based on experience and erudition,
presented a few texts in authentic form, without any comments, leaving them to speak
for themselves.
In that way this collection became the textbook of selected historical sources
related to recent history of Pomoravlje, Resava i Levač.
In Jagodina
19 th August 2015

reviewer
Ninoslav Stanojlović
History professor
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Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

БИТКА НА ИВАНКОВЦУ1
После ликвидације дахија, очекивао се компромис Порте и устаника.
Устаници су и даље заоштравали однос са Турцима у Београду, док су према
Порти задржали помирљивији однос. Порта је покушавала да давањем широке
самоуправе успостави мир. Према њеном предлогу, Србија би била уређена као
кнежевина под управом хришћанског кнеза, а Турци би се повукли из земље.
Кнеза би постављао султан и он би био обавезан да плаћа годишњи данак Порти.
Мада се током јануара 1805. године очекивао скори споразум са
устаницима, каснији догађаји су само заоштрили сукоб. Са скупштине у
Пећанима, априла 1805. године, упућена је молба султану са српским захтевима:
да Срби имају своје старешине изабране од стране народа; да старешине
сакупљају одређени данак; да се сви турски војни чиновници одстране из земље.
Међу потписницима молбе из Ћупријске нахије су били: Пано Стефановић, Павле
Радовановић, Ранча Николић, Милосав Стефановић и Стефан Јовановић.2
Извештаји о ратним припремама устаника у пролеће 1805. године приморали су
Порту да делимично промени однос према устанку. Порта је о ратним
припремама устаника сазнала са више страна. Порту је Пазван-оглу обавестио о
намерама Срба да се потпуно ослободе Турске владавине. Спровођење те намере
требало је извршити подизањем на устанак свих хришћана у европском делу
Турске. Сличне поруке о намерама устаника слао је и Хафиз-паша из Ниша. Он је
у својим извештајима наводио да је водио борбе око Ниша са устаницима из
Београдског пашалука.3
У време ратних припрема појавили су се устанички покрети у видинском,
пиротском, нишком и крушевачком крају. Устанак у источној Србији због
недовољне помоћи није имао успеха. Пошто устаничка војска није прелазила
границе Пашалука, без помоћи ови устанички покрети у околним областима били
су брзо угушени.

1

Поводом обележавања годишњице Иванковачке битке, рад је преузет из књиге
„Јагодинска, ћупријска и параћинска нахија у првом и другом српском устанку“; аутора
мр Добривоја Јовановића.
2
Радослав Перовић, Први српски устанак (акти и писма), књ. I, стр. 125, 126.
3
Драгослав Јанковић, Француска штампа... бр. 140, 141, стр. 103-104.
…Хафиз-паша је позвао на разговор Србе. Када су они стигли напала их је велика група
Турака и сасекла их је на комаде. Онда су се Турци упутили у села ових несрећника која су
запалили и побили остале становнике…
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Порта јe, на основу сопственог сагледавања устаничких ратних припрема,
почела да спроводи своје припреме за рат са устаницима. Наредбу за рат против
устаника Порта је издала априла или маја 1805. године. За напад на Србију било је
предвиђено око 50.000 војника под командом околних паша и врховном командом
Хафиз-паше. Када се увидело да су устаници одустали од офанзиве и Порта је
одустала од ратних припрема ширих размера. Хафиз-паши, који је 24. априла
1805. године постављен за београдског везира, наложено је да покуша
преговорима да умири устанике. Нападе ограничених размера могао је да
предузме само у случају пропасти преговора. Турској војсци из Босне такође је
наређено да предузме само ограничене покрете у циљу заштите Ужица, без даљих
офанзивних акција.
По наименовању, Хафиз-паша је одмах приступио припремама за гушење
устанка. Истовремено са ратним припремама, настојао је да убеди устанике у
мирољубивост својих намера. Међутим, устаници су сумњали у намере Хафизпаше и будно су пратили његове припреме. Он је настојао да пре свог покрета из
Ниша организује јаничаре у неослобођеним нахијама. Њихово окупљање вршено
је углавном између Карановца и Ужица, одакле је требало истовремено са војском
Хафиз-паше да изврше напад на главне устаничке снаге код Јагодине.4 У
аустријским извештајима наводи се да је јаничара било око 2.000 и да су имали
намеру да пљачкају села и убијају народ. Против њих је окупљена српска војска
од око 10.000 људи код Тополе, која је требало да крајем јуна крене на
Карановац.5 Карађорђе је и сам сматрао да је заједнички напад Хафиз-паше и
Турака из Карановца и Ужица најопаснији. Устанички план одбране пашалука
разрађен је у Јагодини јуна 1805. године, где се од тада налазио Карађорђе са
главнином своје војске. Премештање главног устаничког стана код Јагодине
значило је да ће главни сукоб бити на јужним границама, и то са Хафиз-пашом.
Карађорђе је намеравао да одатле започне војне операције. Да би предухитрио
концентрацију Турака у неким местима, а пре свега код Карановца, Карађорђе је
половином јуна, из положаја код Јагодине, предузео офанзивне покрете. Јаке
резервне снаге оставио је код Јагодине, а са осталом војском предузео је одбрану
прелаза преко Мораве и нападе на Карановац и Трстеник.6 После успешног
продора и заузимања ових места, Карађорђе се вратио на положаје код Јагодине,
спреман да са војском крене куда то буде било потребно.7 Ослобађањем

4

Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. II, бр. 106, стр. 131.
„…Тако смо са страхом разумели да је Афиз-ага из Ниша све оне тирјане који су
пријатељи дахија дозвао себи и с њима је до 40.000 војске сакупио, пак говори да је он за
Београд опредељен…а и остали дахијски пријатељи који су остали позивају околне Турке
на нас…“
5
Исто, књ. II, бр. 113, стр. 139.
6
Мирослав Ђорђевић,н.д. стр. 206. Пре напада на Карановац Карађорђе је послао Радича
Петровића да изради план напада и да са својим одредом заузме положаје на десној обали
Мораве.
7
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. II, бр. 113, стр. 139.
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Карановца и протеривањем јаничара из Ужица, онемогућен је бочни напад на
устанике, како је намеравао да изврши Хафиз-паша. Једино су Хафиз-пашини
људи успели у Смедереву да организују Турке против устаника. Због убиства два
Србина устаници су напали на Турке. После убиства Ђуше Вулићевића сукоби су
били још оштрији. Карађорђе је са делом војске са Гиља дошао до Смедерева и
очекивао се већи напад устаника. Али због опасности од Хафиз-паше, Карађорђе
је закључио примирје са смедеревским Турцима и са војском се поново вратио у
главни устанички логор на Гиљу код Јагодине. Тако је опасност постојала само од
војске из правца Ниша под командом Хафиз-паше, па је Карађорђе одбрамбене
припреме вршио на Морави, на правцу његовог продора. Почетком јула
одбрамбене припреме су привођене крају. У оквиру војних припрема, Карађорђе
је вршио набавку муниције, забранио извоз стоке да би за војску сачувао храну,
извршио мобилизацију у неколико нахија, међу којима и у Ћупријској и
Јагодинској нахији.8 Koд Јагодине су уређени већи магацини са муницијом и
храном.9 Из логора код Јагодине 6. јуна су Карађорђе, Сима Марковић и Јанко
Катић упутили писмо барону Џенеину, са молбом да им се дозволи куповина
муниције у Аустрији и да им се пошање један тобџија и уступи један стари топ.10
После прегруписавања, главне устаничке снаге налазиле су се с обе
стране Мораве. Главни одбрамбени положаји били су на Гиљу и Иванковцу.
Штитили су путеве према Београду, десном обалом Мораве од Ћуприје преко
Свилајнца и главни пут од Ћуприје према Јагодини. Положаји устаника на десној
обали Мораве били су распоређени на простору широком око 15, а дубоком 4 до 6
километара, а протезали су се од Раванице и Сења па све до Супске и Влашке на
Морави. На крајњем десном крилу, изнад Сења, налазио се са војском Миленко
Стојковић, а на Краљевом брду Петар Добрњац. Иза њих, на Бастови, налазио се
Стојан Козар из Стига, а код Јасењара и прелаза на Морави код Влашке, Стеван
Синђелић. Поред ових устаничких одреда, као појачања, на овим просторима
налазили су се Илија Стошић, са својим одредом из Хомоља, горњо-ресавски
одред Пауља Матејића и одред Црноречана, под командом кнеза Милосава
Ђорђевића. Око ових положаја биле су распоређене српске страже, и то на
главном друму испред Параћина, на Везировом брду, на Мућавском брду и на
Краљевом пољу, са задатком да правовремено открију и прате кретање Турака.
Груписање ових одреда код Иванковца извршено је два дана пред битку. У току
битке, овој војсци у помоћ дошла је војска састављена од устаника из Јасенице и
смедеревске нахије у јачини од 2 до 3.000 војника. Њено пребацивање преко
Мораве извршено је код села Влашке.11 На левој обали Мораве, код Гиља,
налазила се друга устаничка војска, под непосредном командом Карађорђа. Јачина
Коста Протић, Ратни догађаји из Првог српског устанка, стр. 165, Са Карађорђем и
војводама, у војсци су се налазила и многа свештена лица, међу којима и јагодински
прота.
8
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. II, бр. 20, стр. 131-134.
9
Драгослав Јанковић, Француска штампа..., бр. 167, стр. 119.
10
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. II, бр. 105, стр. 129-131.
11
Петар Јокић, Казивања о српском устанку 1804, стр. 210.
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ове војске кретала се од 8 до 10 хиљада устаника и била је састављена од устаника
из Београдске, Смедеревске и Крагујевачке нахије. Десно крило главне устаничке
војске код Гиља штитила су јака одељења код села Кавадара и на Црном врху
изнад Јагодине, на путу према Крагујевцу, и поред Мораве ка Крушевцу. Лево
крило било је заштићено многобројним заседама, на свим путевима који су
водили према Пожаревачкој нахији. Посебну погодност за устаничке одреде
представљало је и то што су оба пута, од Ћуприје преко Гиља за Јагодину и преко
Иванковца за Свилајнац, ишли кроз густу шуму. 12 Јачина устаничке војске на
положајима код Мораве кретала се око 18.000 хиљада људи. На Гиљу је било око
10.000, на положајима око Иванковца 4.000, а исто толико је било по мањим
одредима, који су штитили путеве од Крагујевца према Пожаревцу и од Гиља
према Крушевцу.13 Други извори наводе реалније податке о јачини устаничких
снага. Према њима, између Ћуприје и Параћина налазило се око 2.500 људи са
Миленком Стојковићем и Петром Добрњцем, а у Јагодинској нахији на Гиљу,
Карађорђе са 5.000 људи.14 Поред ове војске, устаници су на Дрини имали око
12.000 људи, са одељењима према Ужицу, Новом Пазару и Крушевцу. Код
Београда је било око 5.000 устаника и код Тополе се налазила стратегијска
резерва у јачини од око 4.000 устаника, која би према потреби кренула у помоћ
војскама на Дрини или Морави. Око 2.000 устаника било је распоређено према
Смедереву и Поречу.
Устаници су пред полазак турске војске из Ниша, 19. јула, поново
учинили покушај код Порте да се мирно изврши нагодба. У истој поруци
устаници су предложили да Хафиз-паша пошаље свог представника, који би
објаснио циљеве његове мисије, и коме би устаници изнели стварне узроке
устанка. Порта је на основу мишљена Хафиз-паше одбацила устаничку
иницијативу, јер се није веровало у изјаве о лојалности. Напротив, сматрало се да
су устаници свесни јачине регуларне турске војске, којој нису могли да се
супротставе, па су зато тражили нагодбу мирним путем.
План Хафиз-паше за напад на устанике састојао се из два дела. Војни део,
уништење устаника оружаном силом, требало је да изведе са војском коју је
окупљао око Ниша, а коју су чинили Турци из Карановца, Ужица, Шапца,
Зворника и Сребрнице. Осим ове војске, према султановој наредби, помоћ Хафизпаши морали су да пруже и румелијски валија и кајмакан Санџака. Хафиз-паша је
намеравао да продор према Београду изврши главним путем преко Ћуприје и
Јагодине. Сматрао је да је довољно јак да порази главне устаничке снаге код
Гиља. Рачунао је и на долазак очекиваних турских снага и на истовремени напад
из Ужица и Карановца, као и на могућност да убеди Србе да се сами обрачунају са
12

Петар Милосављевић, Бој на Иванковцу 1805., стр. 49-50.
Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, стр. 169. Карађорђе је сакупио војску код Јагодине и
чекао Хафиз-пашу, да прође преко Мораве и да га дочека у бусији званој Гиље. То је
место, идући од Јагодине к Ћуприји, шуме и честари да ни пешак никуд проћи не може,
а камоли коњаник, но само туда и тим узаним путем.
13
Константин Н. Ненадовић,н.д. стр. 110-111.
14
Дубровин Н. Ф., Устанак сербски од 1806 до 1810, Нови Сад 1866, књ. 1, стр. 19.
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Карађорђем и другим вођама устаника. У ову верзију турског продора веровали су
и устаници, па су на том правцу извршили концентарцију бројније војске под
командом Карађорђа. Можда је пред свој долазак и добијање извештаја о
распореду устаника Хафиз-паша променио одлуку о продору. Северно од моста,
на Гиљу, устаници су подигли земљана утврђења, што је са тешкоћама око
преласка Мораве и могућности истовременог напада војске са Гиља и око
Иванковца, могло да доведе у опасност турску војску. Зато је и послао део своје
војске путем према Свилајнцу, да би осигурао позадину приликом преласка
Мораве. Али, пошто је та војска побеђена код Јасењара, он није смео без
осигурања да напада на много јачу војску код Гиља, већ се одлучио да продор
према Београду изврши десном обалом Мораве.

Распоред српске и турске војске пред битку на Иванковцу
Други део плана састојао се у уношењу раздора међу устаницима. Овај
део плана изнео је у писму нишком дефтердару: „…кренуо бих са ове стране и
кад би прешао паланку Ћуприју, ја би сакупио рају да она свом снагом нападне и
13
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смакне Карађорђа и његове помагаче, под изговором да он уништава државну
имовину, па да је потребно очистити и обезбедити друмове. А кад би помоћу
милости божје и победоносном снагом га ликвидирао, онда би с једне стране
настојао да војници из Београда изађу ван и да се ставе под моју команду, а с
друге стране настојао бих да помоћу цивилног муслиманског становништва
Београда згодном приликом уђем с мојом војском у сам Београд и у његову
тврђаву“. 15 Као гаранцију да ће Срби убудуће бити лојални Порти, Хафиз-паша
је намеравао да породице виђенијих Срба задржи као таоце.
Пред свој полазак из Ниша, Хафиз-паша је устаницима на Морави упутио
Исмаил-бега бањског. Он је наговарао устанике да се покоре легалној султановој
власти и да одустану од устанка. У том случају им је гарантовао потпуни мир и
сигурност. Устаници су сматрали да је долазак Исмаил-бега само добијање
времена за довршење припрема Турака за напад. Поручили су Хафиз-паши да
неће бити поштеђени зулума, све док се кривци за дотадашње тешко стање народа
не казне.
Хафиз-паша је средином јула покренуо своју војску из Ниша према
Морави. Истовремено, према унутрашњости пашалука требало је да крену турске
војске из суседних пашалука. Због лоше припреме очекивана појачања слабо су
пристизала, а и војсци Хафиз-паше није била обезбеђена довољна количина хране,
ратног и другог материјала.
Хафиз-паша је у Параћин стигао 31. јула са око 15.000 војника.16 Истог
дана су претходнице турске војске дошле до Иванковца. Поново је устаницима
послао Смаил-агу бањског, са захтевом да га пропусте. Преко свог представника
изјавио је да је према султановој наредби дужан да поступи у интересу Срба и да
истера крџалије из Београда. Устаници су одбили захтев Турака и изјавили су да
ће га пропустити само ако крене са 200 људи, а осталу војску распусти.17
Један одред турске претходнице кренуо је путем који води од Ћуприје
према Свилајнцу. Овај одред је на месту Јасењару наишао на заседу Стевана
Синђелића, који је иначе чувао путеве у рејону Супске и прелаз преко Мораве код
села Влашке. После кратког, али жестоког окршаја, турски одред је разбијен и у
нереду се повукао према Ћуприји.18 Овај устанички одред сачињавали су
15

Петар Милосављевић, Бој на Иванковцу 1805, стр. 43.
Первое себское восстание 1804-1813 гг. и Россија, књ. I, 1804-1807, Москва 1980, стр.
150. Петар Новаковић Чардаклија у писму Гаврилу Војиновићу од 11. августа 1805:...
Извештавам те да је управо дошао из наше Србије човек, казао нам, да је била велика
битка 27. јула на Морави (Иванковац).- Турака је било више од 30 хиљада, и сви погинули.
Исто, стр. 162. Извештај од 20. септембра 1805: ...Хафиз-паша је са одабраном војском од
око 15 хиљ. Турака пришао месту Иванковцу, напао на Србе који су се налазили тамо у
броју од 2.500 људи, који су, бранивши се храбро, нанели његовом корпусу велики пораз и
гонили бегунце све до Паланке, који су бежали Шашит-паши...
17
Мирослав Ђорђевић,н.д. стр. 127.
18
Петар Милосављевић, Бој на Иванковцу 1805, стр. 49.
Војислав Ђурић, Бој на Иванковцу у књижевности, САНУ, посебна издања DXXII, Бој на
Иванковцу 1805 године, Београд 1979, стр. 75.
„..О доласку Турака још се ништа није знало.
16
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углавном Ресавци, а било је и нешто устаника из смедеревског краја. За успешну
борбу код Јасењара и храброг држања у Иванковачкој бици, Стеван Синђелић је
постављен за војводу. После овог сукоба Петар Добрњац је увидео слабост
устаничких положаја због њихове међусобне удаљености и раштрканости на
великом простору, па је предложио прегруписавање устаничких одреда. Оно је
извршено код села Иванковца, два дана пред почетак турских напада. Том
приликом Срби су извршили утврђивање одбране, изградивши за само један дан
три шанца и два редута, у којима је било смештено 2.000 до 2.500 устаника.
Велики шанац се налазио на западној ивици села Иванковца. Био је дугачак око
200 корака, а ширина му се кретала око 30-40 корака. У врху, који је био заклоњен
од непријатеља, налазила се вратница. Ров овог шанца био је нешто преко 50
сантиметара широк и дубок. Ископана земља бацана је на палисаде, које су се
налазиле испред рова. За палисаде су употребљени сеоски плотови. Између два
виша палисада, висине око 2 метра, налазио се мањи палисад висине око пола
метра, преко кога је пуцано из шанца. У великом шанцу се налазила пожаревачка
војска, под командом Петра Добрњца и Миленка Стојковића. У истом шанцу се
налазила и српска коњица.19 Педесетак корака јужније од великог шанца налазио
се мањи шанац дужине око 42 корака, а ширине 20-30 корака. У њему су били
смештени Ресавци, под командом Стевана Синђелића. Западно од малог шанца,
на око педесет корака, налазио се трећи шанац, у коме се налазила резерва. Око
шанчева су ископани ровови, а испред ровова било је коље пободено у земљу. На
стрмом брду Шанац, између првог и трећег шанца налазио се један редут
квадратног облика, са страницама дугим 25, а стотину метара даље и други редут,
са страницама од 15 корака. У већем редуту заповедао је буљубаша Кара Стева из
Прова.20

Добрњац отишао је у Супску, да осмотри положај Стеванов. За бољу одбрану
подигне му Добрњац јендек, јер је Стеван пре тога у шуми непријатеља чекао, а није
никакова утврђења правио.
Уједно му Добрњац представи да је боље да се сва ресавска војска око Иванковца
скупи и тамо утврђење подигне. Ако непријатељ са правог пута окрене и на њи удари, да
се слошки бране. Прође ли их, они му могу за леђа заћи.
…Овако расејану војску, ко што је сад, могу Турци лако једно одељење за другим
побити и себи пут за Пожаревац осигурати. Стеван одма усвоји предлог Добрњца...'“
19
Војислав Ђурић, Бој на Иванковцу у књижевности, стр. 78. Српска коњица није
учествовала у боју јер су Турци имали бројнију коњицу. Причање Илије Димитријевића
из Паљана.
20
Исто, стр. 77. Причање Илије Димитријевића: Профили оба редута налик су на
стрељачке ровове. Ров је 3/4 метра широк, 1/2 метра дубок; преда се 1 метар широку
берму и грудобран од ½ метра висине и 3/4 метра јачине Нарочитог улаза за у редуте
није било. Прекорачило се преко грудобрана.
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Бој на Иванковцу
Пред напад, поново је Хафиз-паша Србима упутио Смаил-агу, који их је
саветовао да се покоре султановој власти и да одустану од ратовања. Тражио је да
устаници пропусте царску војску, а да јој народ припреми конаке на путу. На
Хафиз-пашине захтеве устаници су одговорили да су конаци припремљени на
другој страни, којом се пружа царски друм и којим су до сада увек ишли царски
везири. На десној страни Мораве, нахије су опљачкане и попаљене, па људи овде
немају шта да једу, а камоли да толику војску снабдевају храном. О захтеву за
16
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предају оружја одговорено је да се прво сачека долазак Хафиз-паше у Београд.21
После поновног одбијања, Хафиз-паша је одлучио да нападом прокрчи себи пут за
Београд.
Главнина турске војске налазила се на Везировом брду, одакле је и
требало да се изврши најжешћи напад на српске положаје. Истовремено, док се
главнина припремала за напад, две турске колоне обишле су Иванковац и
запоселе Супску и Сење и на тај начин опколиле устанике. Турска јединица код
Сења била је јачине око 200 коњаника. Напад на српске положаје започет је
јуришом турске коњице у зору 6. августа преко Краљевог поља. Главни напади
били су усмерени ка великом шанцу. После краће борбе, Турци су успели да
заузму предњи редут, јер су се устаници повукли из њега, желећи да скрате
линију одбране. После велике борбе, која је трајала цео дан, Турци су успели да
заузму и мали шанац и други редут. Тиме су успели да опколе велики шанац са
свих страна. Међутим, положај великог шанца био је тако добар, да је
онемогућавао напад турске коњице. Због тога су Турци за напад употребљавали
само пешадију, која је извршила 20-так безуспешних напада.22

21

Исто, стр. 82. Илија Димитријевић наводи речи Миленка Стојковића после другог
одбијања: Шта смо одговорили честитом везиру, оно је; његов ми берат не треба
ништа; а што прети, неће нас уплашити. Нека удари слободно са свом својом војском.
Рђа био ко му се измакао!
22
Петар Милосављевић, Бој на Иванковцу 1805, стр. 56-59.
Војислав Ђурић, Бој на Иванковцу у књижевности... стр. 81. Илија Димитријевић
наводи, да је одсудни тренутак битке био када је ресавски бимбаша Милован пушком
натерао војводе Петра Добрњца и Миленка Стојковића да се врате у шанац и да наставе
са борбом.
Бој на Иванковцу, Први српски устанак према казивањима савременика,
редакција Божидара Ковачевића, Београд 1940, стр. 120-121. Причање Јована Станишића
о боју на Иванковцу: „…Срби су на Иванковцу оградили четри велика шанца: један
велики око целог села, а три на брду. Онај велики био је утврђен прошћем и бркљачама, а
они други само су били покривени ћерамидама. Турци дођоше на Госпојинске покладе.
Многи њихови коњици ударише од Краљева Поља од источно јужне стране, а од наших
на чарку изиђоше њих шесторица чак у Краљево Поље пред њих; тако и од њине стране
и тераше се по пољу. У то приближи се турски коњик, учини дову и јуриши на велики
шанац. Но изиђоше српски пешаци пред њих у јарак и бацише један плотун, па уђоше у
шарампов. Топова није било ни у једном шанцу, но ни у Турака. Затим су Срби из
шарампова пуцали. Турски коњаници затим измакоше се у брдо на један пушкомет. На
то турски пешак стиже на мали шанац на брду од запада и тукао се са Србима од јутра
до вечера, па прескочи у шанац те се клао и кијачки био са Србима, и онај шанац но с
великом штетом освојио. Срби од којих је до четрдесет пало, утекоше у велики
шанац…Оно вече дође у помоћ Младен, а ујутру Сима из Борка, а на два сата после
стиже и Карађорђе. Турци нису смели више ударати но одоше за Параћин…“
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Шанац на Иванковцу (цртеж Исидора Стојановића)
У борбама на Иванковцу пало је око 100 устаника и најмање око 500
турских војника. Према речима једног савременика: „Толико је мртви Турака
било, које онде по друмовима, да кнез параћински Милосав Обрадовић није могао
довољно кола настачити да иј потрпају.“ 23 Према француским извештајима,
устаници су задобили велики плен у оружју и муницији и убили око 1.200 Турака,
међу којима и две буљугбаше. У истом извештају се наводи да су Срби после
битке поступали са много хуманости према женама и деци погинулих Турака и
испратили их куда су ови желели да иду. Такође су поштоване и муслиманске
џамије.24
Велики губици у људству, посебно у коњици, и долазак устаничке бројне
и одморне војске са Гиља, уверио је Хафиз-пашу да су беспредметни даљи напади
на устанике код Иванковца. У таквој ситуацији, у току ноћи турска војска је
журно напустила положаје око великог шанца и преко Везировог брда се повукла
у Параћин.

23

Војислав Ђурић, Бој на Иванковцу у књижевности, Причање Јована Станишића, стр.
74.
24
Драгослав Јанковић, Француска штампа о Првом српском устанку, бр. 171, стр. 121.
Према истом извештају Срби су имали око 700 погинулих.
Милорад Радусиновић, Руске вести о Првом српском устанку, (у рукопису): Нишки
паша ушао у Србију са 4.000 турских војника, али права његова намера да на себе
привуче више војске и нападне побуњенике који опседају Београд, одмах била
откривена. Они су га одмах напали са 6.000 људи. Дошло је до крваве битке у којој је
погинуло 1.200 Турака и 700 побуњеника, а паша са остатком војске заробљен.
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Карађорђе је за победу код Иванковца сазнао у Јагодини на путу према
Иванковцу.25 Војска, коју је водио, прешла је Мораву 7. августа код села Влашке
и улогорила се на Иванковцу. Пошто је требало Хафиз-паши нанети дефинитивни
пораз и избацити га са територије Београдског пашалука, 8. августа удружене
устаничке војске, под командом Карађорђа, припремале су се да крену према
Параћину. Док се војска одмарала, Карађорђе и Миленко Стојковић са нешто
војника обишли су пограничне области дуж граница Лесковачког пашалука. Том
приликом посетили су у селу Извору Илију Барјактаревића, коме је Карађорђе
наредио после упознавања са народним тежњама, да сакупи људе и да дође код
Параћина. Истог дана Карађорђе се вратио на Иванковац.26
Са Иванковца, 8. августа Карађорђе је повео српску војску према
Параћину. Да кретање војске не би било примећено од стране Турака, извршено је
правцем преко Краљевог поља, Раванице, Везировог брда и Забрега, долазећи
Параћину с источне стране. Одмах по заузимању положаја изнад Параћина,
устаници су почели са утврђивањем положаја и копањем шанчева. Левим крилом
командовао је сам Карађорђе, док се десно крило налазило под командом
Миленка Стојковића.
Сутрадан, 9. aвгуста, после краћих припрема, Турци су кренули у напад.
Њима се прво супротставила устаничка коњица и у жестокој борби приморала је
Турке на повлачење на леву обалу Црнице. Турци су напад обновили на лево
крило устаничких положаја. И овај напад био је неуспешан, те су Турци били
поново враћени у Параћин. После подне истог дана Турци су предузели и трећи
напад на устаничке положаје, али је и овај напад био одбијен.27
У борбама код Параћина тешко је рањен Хафиз-паша. О његовом
рањавању постоје две верзије: по једној, да је рањен када је топ погодио кућу у
којој се он налазио, а по другој, да је рањен на мосту преко Црнице услед пада са
коња, после два успешна топовска пуцња.28 Претрпевши поново неуспех у борби

25

Петар Јокић, Казивања о српском устанку 1804, стр. 211, „Овде преноћи Господар с
војском и ујутру нас крене преко Црног врха. Војске има доста, а неколико и топова.
Кад се већ предњи крај коњаника спусти у ливаде Јагодини, а срете нас Циганин, носи
писмо од Миленка и виче: Радост, радост. Брже оде Господару и предаде писмо. Док се
осу плотун горе, а неки коњаници почеше пуцати и веселити се што је Миленко разбио
Турке и узбио иј опет у Параћин. Ово вече у Јагодини преноћисмо. Ујутру рано крете
војску те преко Мораве у Иванковац“.
26
Исто, стр. 211. Илија Барјактаревић сакупио је око 200 људи са којима је учествовао у
борбама око Параћина.
27
Исто, стр. 212-213.
28
Петар Јокић, Казивање о српском устанку 1804, стр.213. „…Паша нас све скупи синоћ
око себе на диван и поче говорити: Нас Миленко осрамоти; али нека, ево је дошао и онај
црни пас, зато сутра да ударимо и само по једну кубуру да избацимо, па за сабље! Ми сви
то одобрисмо, док тек пуче онај твој топ и ђуле долети посред нас и пре нег што паде
распрште се. Ми тек полегасмо. Кад донесе свећу, видисмо да је паша жестоко у ногу
рањен. Тако сутра се нисмо ни били, јер смо видели да то сам Бог нас каштигује…“
Илија Димитријевић : „…Први топ, који каменицом напуњен био, пуче, и рани Афиз-
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са устаницима, рањени Хафиз-паша одлучио је да се повуче из Параћина и преко
Црвеног брега одступи према Нишу. Према неким изворима, Хафиз-паша се
повукао тек пошто су му устанички одреди код Ражња заробили комору и
муницију.29
Одмах по повлачењу турске војске, изасланици параћинских Турака
молили су устанике да не нападају на Параћин. У делегацији су била три Србина
и четири Турчина. Један од Срба био је кнез Вељко. 30 Карађорђе је обећао да неће
нападати на Параћин, и сутрадан се војска вратила у Ћуприју.31

пашу, који је на црничкој ћуприји стајао, коњ му се поплаши, и у том климатању спаде
Афису дуга пушка с рамена у Црницу…“
29
О Првом српском устанку (необјављена грађа) у редакцији Радослава Перовића, стр.
103. Карађорђе је неког Кару послао на планину Мечку, где је овај комору и џебану што је
паши послато из Ниша опљачкао, па је зато паша тражио мир.
30
Петар Јокић, Казивања о српском устанку 1804, стр. 213-214. „…Ми остасмо сада о
богу и о теби, бег Ђорђије. Ми смо твоји: даваћемо све што иштеш, само нам немојте у
рз дирати!-Којекуде, -рече Карађорђе- ја нећу да војујем на Параћин, то је лесковачки
пашалук, али је Афис био прешао границу, зато сам га и одбио. Сад ја своју војску
враћам. Него војска је војска; многи се поцепао и обосио. Зато ви изнесите у поље, доле
испод Параћина, опанака, каиша, кремења и других потребица, те нека војници купују
ком шта треба, а у варош не дам ни један да уђе. И одмах постави стражу од варошке
стране. Војску крете те на конак у Ћуприју. Ту смо заноћили, па сутра распусти војску и
старешене да иду кућама.“
31
Первое сербское восстание и Россија, књ. I, 1804-1807, стр. 244. Према документу
Правитељствујушћег совјета, који су потписали Миленко Стојковић, Божидар Грујовић и
митрополит Леонтије, говори се о учешћу руског официра српског порекла Димитрија
Христифоровића Џајковића, који је у Србију дошао у лето 1805. године, и учествовао у
борбама на Иванковцу и Параћину. У молби се моли да се официр награди и каже се да је
Џајковић (Џаковић):...наше војнике обучавао, како се пушкама рукује, он својим
примером војнике бодрио, борио се с нашим непријатељима…
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Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

ПОПИСИ

из 1844. године
Опарић
Срез левачки
Јагодински округ

3.

4.

плаћа

не плаћа

Јаков Миловановић
синови Сава
Дамјан
Лука
брат Јеремија
синовци Јова
Софроније
женски сума душа
Цветко Ђорђевић
синови Сима
Андреја
Димитрије
Милоје
женски сума душа
Анта Ђорђевић
синови Василије
Недељко
женски сума душа
Стојадин
Миловановић
синови Тодор
Тодосије
пасторак Милија
женски сума душа

43

1

-

1

-

13
11
8
33
8
7
53
33
18
15
10

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1

1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

женске

не жењен

2.

жењен

1.

Данак
године

Число кућа

Име и презиме

примече
ние

6
Андреја
жењен
пре два
месеца
3

43
25
4

1
-

1
1

1
-

1
1
4

63

1

-

1

-

21
19
23

1
-

1
1
1

-

1
1
1
1
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5.

6.

7.
8.

Паун Јовановић
33
син Лазар
9
женски сума душа
Милета
41
Милисављевић
синови Василије
8
Вукосав
5
женски сума душа
Обрад Милисављевић 33
женаки сума душа
Стеван Милисављевић 43
синови Радосав
Тодор 13
женски сума душа
8

1
-

1

1
-

1

1

-

1

-

-

1
1

-

1
1

5

1

-

½

2

-

1

½

-

-

1
1

-

1
1

28
53

-

1
1

½
½

-

68
38
27
13
10
7
5

1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
-

1
1
1
1
1

просут и
сирома
удовац и
сирома

2
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Панта Јаћавац
Никола
Милосављевић
унук Милутин
син Мијалко
женски сума душа
Јеремија Савић
синови Радосав
Михаило
унуци Јован
Јанићије
Милан
Сима
женски сума душа
Радован Јеремић
син Ђорђе
женски сума душа
Радивоје Савић
синови Ђорђе
Алекса
женски сума душа
Боја Глигоријевић
синови Сима
Живко
Алекса
женски сума душа
Марко Симић
женски сума душа
Тодосије Јовановић

бећар
сирома
без
баштине
1
не плаћа
по
уредби

2
33
5

1
-

1

1
-

1

48
23
13

1
-

1
1

1
-

1
-

53
18
15
6

1
-

1
1
1

1
-

1
1
1

3

5

2
33

1

-

1

3

33

1

-

1
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пасторак Илија
женски сума душа

16

-

1

-

1

53

1

-

½

-

33

1

-

1

-

23
18

1
-

1
-

1
-

1

2
17.
18.

Јован Влаић
женски сума душа
Недељко Стевановић
браћа Живан
Милован
женски сума душа

3

сиротног
стања

6
19.

Филип Стевановић
синови Јован
Мијаило
Петар
браћа Сава
Атанаско
Милен
синовци Василије
Тома
женски сума душа

43

1

-

-

1

умро

18
13
10
35
28
19
6
4

1
1
-

1
1
1
/
/
/

/
-

1
1
1
1
/
/

?

8
20.

21.

22.

Милета Ђорђевић
синови Јован
Живко
женски сума душа
Стеван Радовановић
синови Миленко
Глигорије
Павле
женски сума душа
Тимотије Радовановић
синови Радосав
Мијаило
Алекса
женски сума душа

38
11
1

/
-

/
/

/
-

/
/
3

53

/

-

/

-

29
20
9
48

/
/

/
/
-

/

/
/
-

19
15
11

-

/
/
/

-

/
/
/

пре 8
месеци
женио се
4

2
23.

24.

Јован Андрејић
синови Петар
Андреја
Мијалко
женски сума душа
Дмитар Вукићевић
синови Јован
Спасоје

33
10
7
1

/
-

/
/
/

/
-

/
/
/

48

/

-

/

-

21

-

/

-

/

2
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

женски сума душа
Петар Вукићевић
синови Василије
Павле
Урош
женски сума душа
Живан Јевремов
брат Милен
женски сума душа
Гаврило Поповић
синови Павле
Сава
Милун
женски сума душа
Јован Поповић
синови Јевта
Крста
Матеја
Урош
женски сума душа
Мијаило Дамјановић
брат Илија
синовац Љубомир
женски сума душа
Петар Савић
синови Милета
Коста
Јован
Тодор
м унуци Антоније
Милован
Тимотије
женски сума душа
Смиљко Ђорђевић
синови Мијушко
Тодор
Василије
браћа Никола
Јован
синовци Мијаило
Јаков
Милија
женски сума душа

15
45
13
10
6

/
-

/
/
/
/

/
-

/
/
/
/

6

3
21
12

/
-

/

/
-

/

63
23
21
15

/
/
-

/
/

½
/
-

/
/

41
13
9
7
3

/
-

/
/
/
/

¾
-

/
/
/
/

4

сакат у
руку
3
просут и
суманут

2
37
29
2

/
/
-

/

¾
/
-

/
4

63
33
31
25
22
9
7
5

/
/
/
/
-

/
/
/
/

/
/
/
/
-

/
/

не плаћа
по
уредби

9
46

/

-

/

13
6
2
29
26
15
6
4

/
/
/
-

/
/
/
/
/

/
/
-

/
/
/

/
/
/

9
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Милутин Поповић
синови Сима
Милојко
женски сума душа
Јован Танасијевић
синови Петар
Илија
Јаков
женски сума душа
Мијаило Томашевић
синови Димитрије
Милета
Јефрем
женски сума душа
Маринко
Милосављевић
синови Сима
Трифун
Јевта
Милосав
женски сума душа
Петар Павловић
синови Ћира
Тодор
Коста
браћа Сима
Стеван
женски сума душа
Јован Мариновић
браћа Милен
Сима
синовци Миленко
Сима
женски сума душа
Арса Радисављевић
синови Риста
Панта
брат Филип
синовац Павле
женски сума душа

76
38
19

/
/

/
-

/
/

40
17
11
6

/
-

/
/
/

/
-

/

7
/
/
/
3
48

/

-

/

20
17
12
48

/

/
/
/
-

/

/
/
/

20
13
10
8

-

/
/
/
/

-

/
/
/
/

33
13
10
5
30
20

/
/
-

/
/
/
/

/
/
-

2

7
/
/
/
/
5
38
33
18
9
7

/
/
-

/
/
/

/
/
-

/
/
/
10

43

/

-

/

9
6
28
4

/
-

/
/
/

/
-

/
/
/
5

39.

Вучићевић
Недељковић

33

/

-

/
25
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

син Живан
женски сума душа
Лазар Мирковић
синови Стеван
Петар
Павле
женски сума душа
Стеван Лазић
син Ђока
женски сума душа
Петар Обрадовић
синови Миливоје
Милан
женски сума душа
Глиша Радоичић
синови Вучко
Вукоман
Милутин
Игњат
Стеван
унуци Павле
Марко
женски сума душа
Сава Илина удова
синови Сима
Стеван
женски сума душа
Дмитар Ђорђевић
синови Димитрије
Илија
женски сума душа
Стеван Ђорђевић
женски сума душа
Рада Лентина удова
син Петар
женски сума душа

8

-

/

-

/
6

48
18
10
7

/
-

/
/
/

/
-

23
2

/
-

/

/
-

/
/
/
5
/
2

28
7
1/2

/
-

/
/

/
-

/
/
2

49
28
23
17
15
10
6
2

/
/
/
-

/
/
/
/
/

/
/
-

/
/
/
/
/
/

Не плаћа
по
уредби

5
48
19
13

-

/
/
/

/
-

/
/
2

58
18
8

/
-

/
/

/
-

/
/
2

38

/

-

/
1

50

-

/

-

/

13

-

/

-

/

убога

3
48.
49.

50.

Дмитар Николић
женски сума душа
Милован Николић
женски сума душа

38

Милија Урошевић
женски сума душа

23

/

-

/
1

43

/

-

/
4

/

-

сирома
безбаште
н

½
1
26
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52.

Јован Урошевић
синови Милен
Тома
женски сума душа
Недељко Андрејић
син Атанаско
женски сума душа

38
11
4

/
-

/
/

/
-

/
/
2

33

/

-

¼

4

-

/

-

/
2

53.

Миленко Андрејић
брат Милисав
женски сума душа

23

-

/

-

/

20

/

-

/

-

Стеван Андрејић
синови Маринко
Василије
Радисав
женски сума душа
Петар Ивановић
син Атанаско
женски сума душа
Ђорђе Ивановић
женски сума душа
Стеван Јоксимовић
брат Јован
синовац
женски сума душа

28
6
4
2

/
-

/
/
/

¾
-

/
/
/

48
11

/
-

/

/
-

/

Петар Милисављевић
брат Радич
син Стеван
женски сума душа

сирома
безбашт
ен

51.

није се
женио

55.

56.
57.

2

сирома
безбаштен

2
54.

2
23

/

-

/

4

38

/

-

/

30
8

/
-

/

/
-

/

28

/

-

/

-

18
4

-

/
/

-

/
/

5
58.

3
59.

60.

61.

Живковић Јован
синови Павле
Петар
Јевта
женски сума душа
Милош Живковић
син Јован
Аврам
женски сума душа
Вучко Живковић
синови Миленко
Симон

48
13
9
4

/
-

/
/
/

/
-

/
/
/
2

43
9

/
-

/

/
-

/
2

48
18
16

-

/
/
/

/
-

/
/
27
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63.
64.
65.

66.

11
9
5

-

/
/
/

-

/
/
/
4

38
10
7
1

/
-

/
/
/

/
-

43
18
28

/
/

/
-

/
/

26
4
20

/
/

/
-

/
/

/
-

63

-

/

½

-

15
23

/

/
-

/

/
-

/
/
/
2
/
2

6

3
67.

68.

Јаков Милићевић
синови Максим
Прока
женски сума душа
Ивко Милисављевић
синови Милош
Станисав
Симон
женски сума душа

28
8
6

/
-

/
/

½
-

43

/

-

/

10
8
6

-

/
/
/

-

Иван Радисављевић
син Глигорије
женски сума душа

28

/

-

/

3½

-

/

-

28

/

-

/

23
20
18
23
4

/
/
-

/
/
/

/
/
-

/
/

просут и
бесомучан

62.

Мијаило
Василије
Чедомиљ
женски сума душа
Јеша Јазић
синови Милош
Стеван
Тричко
женски сума душа
Милош Матић
посинак Радован
Стеван Стојановић
женски сума душа
Стеван Петровић
син Андреја
браћа Сава
женски сума душа
Миљко Милићевић
синови Ђорђе
Милисав
женски сума душа

просут

2

/
/
/
3

69.

/
2

70.

71.

Тимотије Здравковић
браћа Никола
Мијаило
Гвозден
женски сума душа
Петар Ђорђевић
синовац Василије
женски сума душа

/
/

није се
женио

/
3
28
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72.
73.

74.

Милосав Ђорђевић
женски сума душа
Јован Илић
синови Илија
Милош
женски сума душа
Недељко Стевановић
брат Марко
женски сума душа

23

/

-

/
2

43
18
8

/
-

/
/

½
-

сирома
слеп

/
/
3

28

/

-

/

23

-

/

-

/
3

75.

76.

77.

78.

79.
80.

81.

Крста Стевановић
синови Јанићије
Нићивор
Максим
женски сума душа
Никола Миленковић
синови Тодосије
Аврам
Гаја
Јевта
женски сума душа
Јован Миленковић
синови Павле
Живко
женски сума душа
Јован Милисавевић
синови Милојко
Милоје
Ђока
Лаза
Милан
женски сума душа
Милован Јовановић
женски сума душа
Радован Јовановић
синови Ћира
Крста
Мијаило
Стеван
Никола
брат Коста
женски сума душа
Трифун Филиповић
брат Коста

43
13
10
8

/
-

/
/
/

/
-

43

-

/

/

23
18
12
8
38
5
1

/
/
-

/
/
/
/
/

/
/
-

/
/
/
2

/
/
/

1

/
/
5

41
19
15
11
9
8

/
-

/
/
/
/
/

/
-

38

/

-

/

43
17
13
11
9
5
33

/
-

/
/
/
/
/
/

/
-

/
/
/
/
/
2
4
/
/
/
/
/
/
2

23
7

-

/
/

/
-

/

удов.
сакат
доброг
имања
29
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82.

83.

84.

85.

86.

87.
88.
89.

90.

91.

92.

93.

94.

Радосав Миливојевић
синовац Јевта
женски сума душа
Ђока Јовановић
брат Сава
женски сума душа
Јевта Марковић
син Јевта
женски сума душа
Лазар Бушета
син Василије
женски сума душа
Мијаило Пешић
синови Тодор
Мата
женски сума душа
Петар Радуловић
женски сума душа
Петар Ивановић
Павле
Јевта Ивановић
брат Јован
женски сума душа
Радивоје
Станимировић
синови Никола
Милета
браћа Илија
Петар
женски сума душа
Сава Новаковић
зет Милош
женски сума душа
Миленко Миљковић
брат Леонтије
женски сума душа
Стеван Манојловић
синовци Петар
Лука
женски сума душа
Филип Манојловић
син Мијало
женски сума душа

53

/

-

/

14
23
20

/
-

/
/

/
-

/

2

/
2

43
½

/
-

/

¾
-

40
8

/
-

/

/
-

сиротног
стања

/
2
/
5

49
19
7

/
-

/
/

/
-

/
4

29

/

-

/
4

28
26
33
23

/
-

/
/
/

/
/
-

43

/

-

/

7

-

/

-

/

38
38

-

/
/

-

/
/

/

/
-

/

/

/
-

/

/
-

/
/
1

нису се
женили
3

76
33

4
23
15

/
2

21
13
7

/
-

/
/

/
-

/
/
3

43
4

/
-

/

-

/
/
2

убог и
сакат у
руку
30
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95.

96.

97.

98.

99.

100.
101.

102.

103.

104.

Никола Новаковић
брат Недељко
женски сума душа
Милета Видосављевић
син Симон
женски сума душа
Милован Петровић
синови Милан
Јанко
Петко
Антоније Арсенијевић
браћа Здравко
Јова
Танаско
Анђелко
женски сума душа
Иван Чворац
синови Јова
Тодор
Милоје
женски сума душа
Живко Радовановић
женски сума душа
Радован Илић
син Матеја
браћа Мијаило
Панта
женски сума душа
Филип Пазарац
син Милош
женски сума душа
Јаков Ивановић
синови Милоје
Стеван
Ђорђе
женски сума душа
Никола Мутавџија

33
48

/
-

/

/
-

23
1

/
-

/

/
-

/
4

није се
женио

/
2

40
7
4
1
33
28
23
18
15

/
/
-

/
/
/
/
/
/
/

/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
3

53
23
18
15

/
-

/
/
/

/
-

/
/
/
1

28

/

-

-

/
3

33
5
23
21

/
-

/
/
/

/
-

63
23

/
-

/

/
-

/
/
/
2
/
1

48
13
7
3

/
-

/
/
/

¼
-

36

-

/

¼

сирома
без
баштине

/
/
/
3

бећар без
баштине

31
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Попис
из 1844. године

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Босиљко Живковић
синови: Милош
Велисав
Ђорђе Симоновић
синови: Милен
Миладин
Аврам Марковић

Не
плаћа

/
-

/
/
/

-

/
/
/
/

40
24
16
38
17
6
43

/
/

/
/
/
/
-

/
-

38
18
16

/
-

/
/

/
-

Радован Симоновић

33

/

-

/

33
18

-

/
/

½
-

Мијаило Савић
син: Милин

38
19

-

/
/

кмет

2

7

4

7

3

6

4

5

3

6

4

5

/
/
/

/
/

/

Милован Симоновић
синови: Риста
Панта

Илија Марковић
син: Андреј

примедбе

плаћа

48
18
10
5

женске

Не жењен

Коста Стојановић
синови: Глиша
Мијаило
Милоје

жењен

1.

Данак
године

Число
кућа

Име и презиме

Главна сума
душа

Трешњевица
Срез темнићки
Јагодински округ

/
-

/
/

/
-

4

3

5

сирома
без
башти
не

/
32
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Радован Стевановић
синови: Милун
Урош
Илија Стевановић
синови: Мијаило
Милан
Милета Савић
синови: Стеван
Радосав
Радован
Милан

45
7
4
33
6
3
43
15
9
6
1

/
/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
½
-

Милун Савић
синови: Јанићије
Јанко
Димитрије
унуци: Тривун
Милан
Милош

76
33
28
18
4
3
1

/
/
-

/
/
/
/
/

/
/
-

Живко Миладиновић
синови: Иван
Јанко

43
8
6

/
-

/
/

¼
-

Благоје Стоматовић
синови: Радосав
Таса

38
15
9

/
-

/
/

/
-

Лука Маринковић
синови: Радивоје
Благоје
Тодосије

53
21
18
15

/
-

/
/
/

/
-

Милојко Маринковић

38

/

-

/
/
2

5

3

6

4

9

1

8

/
/
Сирома без
баштине

9.

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
2

5

3

6

Сиром
а без
башти
не

/
/
/

Убоги
сирома
и
удовац

/
/
1

5

3

4

3

6

/

Милат Радосављевић
синовци: Ђурђе
Манојло

28
18
15

/
-

/
/

/
-

Милосав Савић
синови: Петар
Јефрем

38
9
4

/
-

/
/

/
-

/
/

/
/
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3
19.

Милоје Матејић
браћа: Благоје
Антоније
синовац: Милен

38
28
23
2

/
/
-

/
/

/
/
-

/
/
2

20.

Милован Јовановић
браћа: Миленко
Миљко
Стојан

38
28
23
15

/
/
-

/
/

/
/
-

Милутин Обрадовић
син: Милан

38
1

/
-

/

/
-

6

/
/
4

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Јаков Обрадовић
Јанићије Кочић
синовац: Милосав
браћа: Урош
Владисав
Глиша Јовичић
синови: Милан
Радован
Сима Јовановић
синови: Добросав
Богосав
синовац: Милош

23
28
4
23
15
38
9
5
38
8
5
4

/
/
/
/
/
-

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
-

28
2

/
-

/

/
-

Павле Бакић
синови: Васа
Таса
Спаса

53
15
12
6

/
-

/
/
/

/
-

Милета Милутиновић
Неша Раиковић

19
13
7
29
53

/
/
-

/
/
/

3

5

4

5

1

4

4

8

3

5

1

5

3

6

1

2

/

Обрад Савић
син: Танаско

Петар Јовановић
браћа: Миливоје
Милосав

/

/
-

/
/
/
/

/
/
/

/

/
/
/

/
/

/
/
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синови: Милоје
Миладин

23
9

-

/
/

-

Милоје Млицић
син: Миладин

33
4

/
-

/

½
-

/
/

32.

33.

Михаило Петровић
синови: Радосав
Раја
унук Милан

38
8
12
2

/
-

/
/
/

/
-

Вељко Миладиновић
син Станоје

53
21

/
/

-

/

/
1

3

3

7

/
/
/
/
4

34.

Јанко Петковић

48

-

-

-

сирома
и
нездрав

3
31.

6

просут
и
сирома

/
1

35.
36.

Иван Витановић
Здравко Живковић

39
43

/
/

-

/

Прока Јевтић
брат: Мита

33
28

/
/

-

¾
/

38.

Јова Мишић
синови: Станоје
Вуица
Никодије
Аксентије

38
11
9
6
5

/
-

/
/
/
/

/
-

39

67

5

2

3

/

37.

Главни сума душа

4

46
½

сакат у
ногу
3

5

4

9
91

/
/
/
/
67

300
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПАРАЋИНСКОМ СРЕЗУ
1870. ГОДИНЕ32
Ћићевац: први разред уписало 43 ученика, други разред 12 и трећи разред
10 ученика. Учитељ Ђорђе Петровић. Водио је дневник. Предавао је по старом
распореду, али се трудио да примени и из новијег распореда упутства. Учитељ је
узет у једну руку. Деца су доста слободна, смислена и бистра. Општи напредак
приличан.
Има пет детета. Тражи премештај у Каменицу у Књажевачком округу.
Сикирица: први разред уписало 28 ученика, други разред 21 и трећи разред
12 ученика. Учитељ Антоније Николић. Привремен је. Свршио гимназију. Није
водио дневник предавања, а водио је списак казни. Деца су бистра, развијена,
слободна и разборита. Предавао је све по новом распореду. Општи напредак врло
добар.
Плана: први разред уписало 15 ученика на испиту 13 ученика, други разред
15 ученика на испиту 14 ученика, трећи разред један ученик, који није био на
испиту. Учитељ Миливоје Соковић. Водио је инвентаре. Деца добро рачунају што
је предавано, али је непотпуно предавано познавање домовине и света. Знала су
деца причати приче и разликовати прописане речи. Лане је био слаб, а ове је
године напредак у опште добар. Привремен је.
Доња Мутница: први разред уписало 35 ученика на испиту 29, други
разред 17 на испиту 16, трећи разред 6 ученика на испиту 6 ученика. Учитељ Божа
Михаиловић. Водио је спискове. Деца су боље одговарала но ранијих година.
Доста и разумеју, осим првога разреда, где су деца доста неразвијена и неупућена.
Писање врло обично, и рачун из главе иде по староме. Напредак општи у првом и
другом разреду приличан, у трећем добар (изузимајући природне науке). Незнају
граматику и земљопис Србије, а прилично историју. Први разред женске школе не
знају разликовати речи, не знају причати ни рачунати. Други разред не знају
родове, број, или врсте речи, ни рачун.

32

Архив САНУ, бр. 13457. Податке прикупио Светислав Вулевић, професор Велике школе.
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Параћин: први разред друго одељење уписало 49 ученика на испиту 41
ученик. Учитељ Спасоје Марковић. Напредак је био из писања приличан, а из
осталога добар. Деца нису знала једнину и множину, причала су добро готово сва.
Први разред прво одељење уписало 53 ученика на испиту 51 ученик.
Учитељ Јевта Павловић. Водио је дневник и спискове врло уредно. Деца су
прилично приповедала. Добро су разликовала именице. Општи напредак добар, а
из писања приличан. Учитељу сам дао упутство како да се поправи у писању. Има
седморо деце. Удовац је.
Други разред уписало 43 ученика на испиту 40 ученика. Учитељ Милош
Секулић. Водио је дневник и остале спискове доста уредно. Деца нису знала
познавање домовине и света ни разликовање прописаних речи. Општи напредак:
познавање домовине и разлике речи приличан, а остало добро.
Трећи разред уписао 51 ученик на испиту 41 ученик. Учитељ Атанасије
Ћирић. Водио је уредно дневник и спискове. Деца нису разликовала добро речи.
Дао сам му обавештење како да предаје земљопис. Општи напредак добар а из
разликовања речи и земљописа Србије приличан Дисциплина је доста
поремећена.
Четврти разред уписало 49 ученика, на испиту 35 ученика. Учитељ
Захарија Петковић. Водио је уредно дневнике и све остало. Деца знају шта је
предавано и све с разумевањем. Напредак је био одличан.
Женска школа
Први разред уписало 33 ученица на испиту била 31. Учитељица Ана
Вељковић. Водила је дневник и остале спискове уредно. Деца су доста спретно
причала, именице су доста добро разликовале. Напредак је био нарочит. Писање и
читање рада добар, остало прилично.
Други разред уписало 43 ученице, на испиту било 37. Учитељица Милева
Марковић. Водила је дневник и остало уредно. Женскога рада било је довољно.
Напредак је био у главноме довољан. Предавање домовине и света оскудно.
Напредак општи добар, а предавање домовине и света и разлике речи прилично.
Трећи разред уписало 17 ученица на испиту 15 ученица.
Четврти разред уписало 16 ученица, на испиту 15 ученица.
Учитељица Софија Петковић. Водила је дневник и остало доста уредно.
Ради с вољом али је доста невешта. Добро би било да моли за први разред.
Напредак општи из земљописа и српског језика приличан, из осталог добар.
Опште за све.
Рђава дисциплина.
Држана беседа 30. јануара 1870. у корист ђачке књижнице (о св. Андрији).
Добивено 700 гр. прилога, по гласу списка прилогу. Примао на каси кмет Сретен
Димитријевић, који је умро. Овај је примао као помоћ учитељима, који су давали
беседу. Искано је али садањи председник вели да је новац ту.
Сење: први разред уписало 19 ученика, колико је било и на испиту, други
разред 11, а толико је било на испиту, трећи разред 8, такође су сви била на
испиту. Учитељ Младен Јовановић, карта се. Није водио дневник, а остало је
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доста неуредно водио. Ђаци слабо одговарају посебно у граматици и историји и
осталом знању. Напредак општи приличан, (из трећег разреда слаб). Учитељу је
препоручено да предавања удеси по новом распореду и упутству. У школи
нечистоћа, прљави дувари, табле необојене, скамије и патос прашњави. Тражи
премештај у Ћуприју (трећег и четвртог разреда учитељ запопио се, те стоји
школа празна од три четири месеца).
Бигреница (Власи): први разред уписало 25 ученика, а толико било на
испиту, други разред уписало 9, а на испиту бикло 8 ученика. Трећи разред није
имао ученике.Учитељ није водио дневник. Није водио списак казни, јер вели, није
их кажњавао већим казнама. Деца у првом разреду знају нешто српски, у другом
разреду слабо. Долазе у школу тек на крају августа. Очеви им далеко. Општи је
напредак у другом разреду приличан, у првом разреду добар. У Бигреницу долазе
деца српска из Кованице ¼ сахата далеко. У школи је ред и чистоћа. Учитељ је
привремен. Сад намерава ићи у Учитељску школу. Доста је развијен, само му
треба још више спреме. За Бигреницу доста прикладан.
Двориште: први разред уписало 18 ученика, на испиту 14 ученика, други
разред уписало 3, и сви су били на испиту, трећи разред уписало 5 ученика, на
испиту била 3 ученика. Учитељ, од 13. новембра Димитрије Стевановић. Није
водио дневник предавања због немања хартије и неуредног ђачког долажења.
Деца много не долазе никако или сасвим неуредно. Милосав Цветић бивши
учитељ, рије противу школе и њезинога рада, подговара људе да не шаљу децу и
ђаке час по нечему учи, критикује пред њима поступке учитељеве. Овај садањи
учитељ млад је, бистар, развијен, поучљив, држи добар ред и чистоту и заузет за
рад. Довео је школу у ред после онака Цветићева мурдарлука. Привремен је и
речено му да се спреми за испит за до године. Напредак у опште из првог разреда
добар, у трећем разреду не оцењујем, јер је био само један на испиту.
Војник: први разред уписало 20 ученика, на испиту 14, други разред
уписало 7 ученика на испиту 5, трећи разред уписало 5 ученика, на испиту 6
(довео свога сина). Милан Миличанин није водио дневник, а ни остало. Учитељ
наводи да деца пре њега нису ништа знала, но их је сам свему из почетка учио.
Деца нису знала граматику, земљопис Србије и остало, осим читања и нешто
писања. Почео 12 марта, зато нисам ставио оцену. Види се да је с вољом радио и
ред је добро држао, али је децу по све рђаву примио од бившег учитеља Јеврема
Стевановића. Тражи премештај у Крагујевачки округ, јер има дете у Крагујевцу у
петом разреду.
Медвеђа (28. јуна 1873.) први разред уписало 27 ученика, на испиту 25
ученика, други разред уписао 21 ученик, на испиту 18 (три женске), трећи разред
уписало 15, на испиту 14 ученика. Учитељ Ђорђе Ивковић. Није водио дневник,
ни остале спискове. Деца већином врло добро одговарају и разумеју што знају.
Рачун добро иде. Ред је добар, прилична чистоћа. Општи напредак врло добар.
Није предавао телесно вежбање.
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ГОВОР
ДИМИТРИЈА КАТИЋА О УГОВОРУ О ЖЕЛЕЗНИЦИ
У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
6. МАРТА 1881. ГОДИНЕ
Србија се на Берлинском конгресу обавезала на изградњу железничке
пруге. Железничка конвенција потписана је 28. марта 1880. године. Марта 1881.
године Народна скупштина је изгласала уговор са Бонтуом. Радикали су се
углавном уздржали од гласања, али су својим присуством обезбедили кворум.
Многи су указивали ма корумпираност појединих министара, па и самог краља
Милана.
„Колико је тешко говорити овом уговору који у себи садржи три дела:
зајам грађење, па чак и експлоатацију саме железнице,- толико је теже говорити о
њему што се он већ у свршене броји. Но ако је он тако замршен, то ми дужност
посланика налаже, да и ја њему изнесем разлоге за или против. Признајем да за
оцену оваквог уговора до најмање ситнице треба много већег и стручног знања
него што га ја имам; признајући то не могу себи порећи право и дужност да као
народни посланик подигнем свој протест против оваквог уговора, који носи за
собом зле и недогледне последице.
Пред нама је уговор, који је везан са једним агентом банкаром, уговор, који
садржи у себи; прво зајам; овај зајам, нити је уређен колики је, нити се зна докле
ће трајати, јер је везан и са грађењем железнице и са управом вожње на њој.
Уговор даље садржи у себи грађење жељезнице; ово нити се зна кад ће почети
нити кад мора бити свршено, нити пак шта ће коштати, јер се нашло за нужно да
се остави предузимачу широко поље за нове погодбе и за парнице. Предузимач
умео је, да се користи невештином уговарача, па је оставио у уговору себи таква
места да се може увек користити. Уговор садржи у себи терета и у управи вожње
на жељезници.
Као што је зајам и грађење врло неумесно и непрактично и за нас штетно
уговорено, тако исто и управа вожње је неумесно и штетно у уговору закључена;
неумесна је што је издата предузимачу истом млого пре него што је сама
жељезница саграђена. Може бити да ће после 10 година наша жељезница бити
готова а ми још данас уговарамо ко ће са њом да рукује, то је врло неумесно и
непрактично. Још шта више то вожење са грађењем и зајмом тако је везано да му
се краја не зна. Овакав неудесан, заплетен и неодређен уговор вуче са собом
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недогледних последица. Док ми гарантујемо предузимачу свима државним
приходима. Дотле нама предузимач не јамчи ничим. Ми њему јамчимо чак и
порезом, а међу тим чини нам се да је то маленкост и да то за нас није понижење.
Примити на се обавезе, које нећемо бити у стању извршити, није знак да ћемо
тиме кредит земљи поправити. Оваквим тешким обавезама не поправља се кредит
у земљи. Ко се обавезује тај треба очи да отвори, да ли може те обавезе да
изврши; јер у међународним обавезама има нешто што се може у олакшавајуће
околности да узме, али у обавезама, које држава има према приватним, ту нема
олакшаване околности, ту се врше обавезе без призрења.

Дочек краља Милана 7. маја 1884. године
у Јагодини (НБС)
Ја мислим није нужно набрајати обавезе, које држава једна има према
другој и те се обавезе с године на годину продужавају; док се на против, обавезе
које државе имају према банкама, оне се одмах извршују после рока путем
интервенције. Имамо пример у Мисиру. Мисир је за Енглеску оно што ће Србија
за аустро-Угарску бити, ако овај уговор примимо. Да то може да буде није нужно
доказивати; као и изгледа да Аустро-Угарска ради преко ових, који се српски
предузимачи зову. Ја не могу признати оно што је г. министар финансија тврдио
да је Бонту баш онакав француз, јер људи, који у ту категорију спадају, они су кад
је време французи, кад потреба захтева немци, турци и сваке народности они иду
управ са својим интересима. Ту се не можемо варати. Овакав уговор, који нам
доноси обавезе и терете, које не можемо да извршимо, под теретом кога Србија
мора пропасти, такав уговор не могу никако да примим, тим пре, што је исти
закључен без презрења на постојећи закон, без призрења да се одреди стручна
комисија, од људи, који су вичнији овим пословима, који се разумеју и у
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финансијама и у техничким деловима његовим,- па тек онда да се уговара, него је
потписана у четири зида, којом приликом предузимач је знао да се користи
незнањем и невештином наших уговарача; а то и јесте право језуитско начело да
се треба користити незнањем другог. Баш и кад би уговор био закључен по
законима нашим, опет неби требало примити га, јер као што сам казао, он има
недогледних последица.
С тога је дужност народног представништва, да га огласи за опасна по
наше интересе и да га одбаци. Неће нама доцније нико помоћи ако примамо овај
уговор нити ће нам помоћи да кривимо кога, као што нам не помаже ни сад што
окривљујемо час пређашњу скупштину час пређашњу владу за закључену
конвенцију, због које сви сада гриземо прсте, али за изгубљенин забадава је
кукати. Искуство горка је наука. Сви народи користе се искуством својим и
других народа, а ако ми као Срби немамо искуства, баш ни један народ неће га
имати и треба тим искуством да се користимо, јер после мртвој глави нема лека.
Човек па и народ може да се превари једанпут, и та учињена погрешка опомиње га
да буде други пут обазривији; но може да се деси и други пут без велике штете да
погреши; али ако се та погрешка продужи и даље онда му нема спасења. За њега
искуство није никаква наука.
Ја се никада неби плашио од претње, која нам се једнако напомиње, да ће
Аустро-Угарска употребити силу ако уговор на време не извршимо. Па баш и да
би изложили земљу у крајњем случају оваквој штети била би много мања, него
штета, која ће доћи, ако овакав уговор примимо. Као што сам мало пре
напоменуо, међународне обавезе могу се одуговлачити, али ако се вежемо са
банкарском кућом ту нема одуговлачења. За извршење оваквих обавеза следоваће
прирез и то такав, који наш народ неће моћи исплатити. Ја бих свагда пристао да
ми, ако је баш до тога дошло, да морамо одмах правити жељезницу, што не стоји,
да је морамо са пропашћу градити, ако дакле немамо бољег начина и јевтинијег
капитала ако немамо умног знања, због чега морамо људе са стране набавити, то
нам нико не закраћује да употребимо физичку снагу коју довољно имамо. Срби су
у стању да својом снагом саграде себи гвоздени пут и сами свој роб да буду, а не
да се задужују банкарима и да буду робови другог господара, ако се не могу наћи
повољнији услови од ових што ја сумњам, ја бих пре дао гласа да се народном
снагом копање друма и насипа изврши. С тога сам, да се овај уговор одбаци и да
се распише нов конкурс, па ако се не нађе ни један повољнији зајам, онда да се
употреби снага народна на копање гвозденог пута. Ја не бих могао пристати
никако да подписујем овакав уговор, који нам спрема неодложно пропаст
народну.
Но пре него што се овај уговор прими, мени се чини да би требало
расчистити питање то: да ли би ми пристали да будемо подчињени једној држави
да се наша народност изгуби, да се претварамо у други народ? Ја мислим, да неће
ни један Србин казати да хоће. А ако примимо овај уговор то је господо
неизбежно. Ја не могу примити на себе никакво учешће у таквом делу, нити могу
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допустити да се поверење наших бирача у праведан гнев претвори, а то ће
неизбежно бити, ако се овај уговор прими“.33
На уговор о железници реаговао је почетком априла 1881. године дописом
у Самоуправи „Један Ресавац“. После усвајања уговора Бонтуом, наводно је
Министар унутрашњих дела наредио полицијској власти да води „строго рачун“ о
свим људима који би говорили против Бонтуа и железничког уговора. Министар
је у наредби наложио да се о уговору говори да је користан, да су гласови о
његовој штетности неистинити, и да се народу не намеће никакав прирез. На ту
тврдњу дописник се питао, како је министар могао тако нешто да тврди, јер
држава није имала новца у буџету за исплату дотадашњег дуга, па како ће да
плати нови дуг од 6.000.000 динара. На крају је изнео промену код министра у
вези уговора. Министар је на почетку критиковао и осуђивао конвенцију, а после
20-ак дана, када је донет закон о томе, није дозвољавао да закон буде подвргнут
критици.34

33

Самоуправа, бр. 38 од 28. марта 1881. године. Димитрије Катић посланик ресавског среза,
округа ћупријског.
34
Самоуправа, бр. 43, од 9. априла 1881. године.
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Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

РАДИКАЛНА СТРАНКА
У ЈАГОДИНСКОМ И ЋУПРИЈСКОМ ОКРУГУ
ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Друга странка која је основала своје одборе у Јагодинском и Ћупријском
округу била је Радикална странка. Одбор у Јагодини је основан 1. јануара 1882.
године. Тог дана је уписано 46 нових чланова. На састанку месног одбора, за
председника одбора изабран је Милан Раденковић, за благајника Сава Шпикља,
трговац и за деловођу Васа Димић, суплент. Поред њих, у одбор су изабрани и
Таса Ђикић, Јован Маринковић, Љуба Николић, инжињер, Јова Радојевић, Таса
Стојковић и Милан Вуковић.35 У време оснивања одбора, у Јагодини је било
укупно 46 чланова, а до половине године приступило је још 13 чланова, тако да је
укупно било 59 чланова: Милан Раденковић, Таса Ђикић, Милан Рајковић, Васа
Петковић, Јоксим Минић, Јова Маринковић, Тодосије Шумаровић, Таса Ј.
Стојковић, Сава Ж. Шпикља, Цветко Миленковић, Димитрије Тодоровић, Андреја
Стаменковић, Риста Димитријевић, Сава Илић, Алекса Стаменковић, Јања
Костандиновић, Милан Ристић, Павле Михаиловић, Света Младеновић, Јова
Радојевић, Аксентије Милићевић, Милан М. Радојковић, Атанасије З. Поливакић,
Тодор Ивановић, Михаил А. Николић, Бошко Милосављевић, Милан
Костандиновић, Мата К. Аранђеловић, Сава Петковић, Мијаило Ђ. Станојловић,
Алекса Илић, Стева Миловановић, Тодосије Николић, Пера Петковић, Антон
Шохај, Драгутин Ј. Тирић, Љубомир Мутавџић, Љубомир Николић, Васа Димић,
Ђока М. Ђорђевић, Илија Станојевић, Димитрије Костић, Васа Поповић, Петар
Рачић, Никодије Савић, Никола Јовановић, Мита Лазић, Стева Јанковић, Јаков
Маринковић, Петар Андрејевић, Јова Поповић, Илија С. Рашић, Филип Симић,
Сима Стојковић, Михајло Косовљанин, Димитрије Стефановић, Славко
Митровић, Лазар Штрбић, Стојан Цветковић.36 Стални месни одбор изабран је 1.
марта 1882. године. У одбор су изабрани Таса Ђикић, Јова Радојевић, Јова
Маринковић, Љуба Николић, Васа Димић, Сава Ж. Шпикља и Таса Стојковић.37
35

Самоуправа, бр. 4, 9. јануар 1882. године.
Лаврентије Павловић, Радикална странка у Србији пре Тимочке буне према архивској
грађи из збирки музеја у Смедереву, стр. 68-72.
Самоуправа, бр. 4. 9. јануара 1882. године. Јануара 1882. године у месни одбор Радикалне
странке изабрани су: Милан Раденковић за председника, и за чланове Јован Радојевић,
Јова Маринковић, Милан Вуковић, Таса Ђикић, трговац, Љуба Николић, инжињер, Васа
Димић, суплент, Сава Ж. Шпикља, трговац и Таса Стојковић.
37
Самоуправа, бр. 47. 13. март 1882. године.
36

45

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4
Месни одбор Радикалне странке у Ћуприји основан је 31. децембра 1881.
године. За председника одбора изабран је Димитрије Цветковић, трговац и
народни посланик, а за чланове Милија Ристић, Никола Поповић, Никола Ристић,
Љубомир Момчиловић, Љубомир Сибиновић, Векослав Огледић, инжињер, Јаков
Пулка. За деловођу је изабран Лазар С. Николић, а за благајника Никола Ристић.
До половине јануара 1882. године било је уписано 40 чланова. 38 Годину дана по
оснивању одбора, у Ћуприји је било уписано 32 члана Радикалне странке.39
У Свилајнцу привремени месни одбор Радикалне странке основан је 28.
децембра 1881. године на збору на коме је говорио Димитрије Катић. Он је у свом
говору изразио своју неописиву радост „што смо једном дочекали време, да ми,
као слободан народ, можемо овако јавно да се састанемо и да се братски
договоримо о нашим пословима.“ По завршетку збора у странку је примљено 34
нових чланова.40 За председника одбора изабран је Димитрије Катић, за
потпредседника Сима Илић и за благајника Павле Крстић. Остали чланови одбора
били су: Драга Милорадовић, Јова Живковић, Илија Душманић и Ђока
Милојевић. Свилајначки одбор био је најбројнији са 151 уписаним чланом. Избор
сталног месног одбора заказан је за 22. јануар 1882. године у кафани Симе
Илића.41 Тада су у стални месни одбор изабрани: Димитрије Катић за
председника, и за чланове Павле Крстић, Сима Илић, Мика Већиловић, Драга
Милорадовић, Јован Живковић, Душманић, Гаја Милорадовић, војник, Живко
Милојевић-Марковац.42 Павле Крстић, свештеник, изабран је за благајника
месног одбора.
Као најбројнија, Радикална странка била је од оснивања на мети
владајућих странака и владара. На изборима 1882. године, напредњаци су у
Јагодини, а нарочито у Ћупријском округу предузели многе репресалије против
радикала. После угушења Тимочке буне 1883. године, посебно долази до прогона
чланова странке. После пораза у рату са Бугарском, однос према радикалима се
мења, па чак добијају позив за улазак у владу. То је довело до активирања
чланства. Питање око уласка у владу било је постављено свим одборима. Одбори
из Јагодинског и Ћупријског округа листом су одбацили могућност уласка у
владу, а њихови представници на скупштини странке одржане у Нишу фебруара
1886. године, Димитрије Катић, Димитрије Цветковић, Таса Ђикић и Милан
Раденковић су то исто поновили, као и представници осталих одбора у Србији.
Тада је краљ радикалима поставио три питања: 1. Шта мисли радикална странка
о садањем спољном питању? 2. Колико странка, према стеченом искуству и
садањим приликама, држи да је остварљиво од њихова програма изнесенога у
38

Самоуправа, бр. 8. 18. јануар 1882.
Самоуправа, бр. 8. 18. јануара 1882. године. У месни одбор Радикалне странке у
Ћуприји изабрани су: за председника Димитрије Цветковић, трговац и народни посланик,
за благајника Никола Ристић, за секретара Лаза С. Николић, за чланове одбора Милија
Ристић, Љуба Сибиновић, Љуба Момчиловић, Векослав Огледић, инжињер, Никола
Поповић и Јаков Пулка. До тада је било уписано у Радикалну странку 40 чланова.
40
Самоуправа, бр. 11, 21. јануар 1882.
41
Лаврентије Павловић, наведено дело, стр. 119-123.
42
Самоуправа, бр. 14. 24. јануар 1882. године.
39
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познатом пројекту устава? Је ли странка склона, с погледом на могућне
државне потребе, ступити у споразум поради заједничког рада с другом којом
странком? О спољном питању радикали су узјавили да су увек спремни да бране
свим средствима част и интересе српске. Уједно жале што им није дозвољен
увиђај у све војне и спољне односе, због чега нису у могућности да сају тачне и
одређене одговоре. Радикали су спремни да уложе сву своју снагу да се у
споразуму са краљем земља часно изведе из спољног заплета. У делу о програму,
радикали да би остали у оквиру својих принципа, свели су захтеве у неколико
тачака: 1) За прво време да се укину преки судови, који постоје у неким
крајевима; 2) Чим се закључи мир одмах да се поврати редовно стање у земљи.
Садашња скупштина да се распусти, и најдаље за месец дана нареде нови избори
за малу скупштину, која би се састала најдаље за два месеца по закључењу мира;
3) Ова скупштина на првом заседању, а у циљу припрема за промену устава,
имала би донети законе: 1. О општинама, 2. О штампи, 3. О удружењима, 4. О
зборовима и 5. О личној безбедности. Истој се скупштини мора поднети на увиђај
целокупно финансијско стање земље, да би она могла предузети мере за што боље
уређење тога стања; 4) Најдаље за шест месецо по закључењу ове скупштине да се
сазове Велика Народна скупштина за промену устава; 5) Радикална странка
сматра да би главне промене у уставу, осим набројаних, требало да буду и ове: 1.
Скупштину састављају само посланици народом изабрани. Скупштина је
једнодомна. Избор је непосредан, и право избора имају сви пунолетни грађани
српски, који уживају грађанска права и плаћају данак, 2. Право иницијативе у
законодавству имају и краљ и скупштина, 3. Народна скупштина има искључиво
буџетско право, 4. Скупштину сазива краљ сваке године у одређени дан а по
потреби и ванредно, 5. Краљ има право да распусти скупштину и у том случају
расписују се нови избори, 6. Уставом се имају ујемчити политичке и грађанске
слободе, као: лична и имовна безбедност, слобода избора, слобода штампе,
слобода удруживања и слобода збора и договора, 7. Уставом се има потпуно
утврдити министарска одговорност, 8. Српском грађанину може судити само
редован надлежан суд, 9. Смртна казна за политичке кривце укида се, 10. Уставом
се утврђује административна подела земље на општине и срезове, који ће се
организовати на начелу самоуправе, 11. Уставом се утврђује и обавезна и
бесплатна основна настава, 12. Уставом се има завести прогресивна пореза, 13.
Главну контролу над свима државним рачунима бира Народна скупштина, 14.
Војна је дужност обавезна за сваког. Војска се има држати на висини да одговара
спољнем задатку земље. Поводом споразума радикали су у великој већини
одлучили да Радикална странка не може ни са којом од других двеју странака у
земљи ступити у савез и заједнички рад, због расцепа у странци и губитка
поверења у народу. Поред противљења већине одбора, радикали су формирали
владу са либералима. 43
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Историјски архив Јагодине, Начелство окружја ћупријског, В 24/1222. Одговор краљу
потписали су, између осталих: Димитрије Катић из Црквенца, Димитрије Цветковић из
Ћуприје, Таса Ђикић из Јагодине и Милан Раденковић из Јагодине.
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Радикална странка је 19. децембра 1887. године самостално формирала
владу, на челу са Савом Грујићем. Честитке радикалској влади упутили су и
чланови странке из Поморавља. Из Параћина честитке су упутили: Миленко М.
Радојкић, Ђока Јовановић, Лука Стојковић, Мијаило Младеновић.44Из Свилајнца
честитку је упутио још 22. децембра Атанасије Вучковић, професор. 45 Из Ћуприје
честитке је упутио Љубомир Момчиловић, трговац.46 Из Јагодине честитке су
упутили: Милан Раденковић, Сима Стојковић, Милорад Павловић, Алекса
Вучковић, Лазар Предић, М. Ст. Михајловић, Теофило Стаменковић, Илија
Павићевић, Сава Живковић, Драгутин Ј. Тирић, Коста С. Николић, Ђ. Ђорђевић,
Цветко Младеновић, Илија Радојковић, П. Петковић, Момировић и Томић, Мика
Тодоровић, Тодор Ивановић, Димитрије Стевановић, Тодосије Шумаревић, Коста
С. Јовановић, Коста Г. Милосављевић, Милета Марковић, Милосав С. Николић,
Ђура Спасић, Димитрије Аћимовић, Срето Којић, Пет. Петковић, Анд. С.
Тодоровић, Андра Милосављевић, Драгутин Симић, Илија Станојевић, Благоје
Андрејевић, Панта Томић, Тодор Николић, Таса Милосављевић.47

На скупштинским изборима одржаним 21. фебруара 1888. године,
радикали су однели победу у Поморављу. Таса Ђикић је победио у Јагодини са
укупно 202 гласа, док је против кандидат Петар Таушановић добио 27. За срез
белички изабрани су Данило Анђелковић, Живан Радосављевић и Урош
44

Одјек, бр. 2, 3. јануар 1888.бр. 6. 13. јануар
Одјек, 6р, 13. јануар 1888. Таса Ђикић је кандидован на збору Радикалне странке у
Јагодини одржаном 8. фебруара.
46
Одјек, бр. 6, 13. јануар 1888.
47
Одјек, бр. 6, 13. јануар 1888.
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Вукићевић. За срез темнићки изабрани су Милија Миловановић и Васа
Миленковић из Милутовца. У Ћуприји је победио Милија Ристић, који је још у
току пре поднева добио 179 гласова, либерално-напредњачки кандидат
Величковић 13, а либерални кандидат Микић 3 гласа. У Параћину су апсолутном
већином победили Лазар Бошковић из Параћина и Милан Илић из Милировца
(Мириловца). У ресавском срезу победили су такође радикали: Димитрије Катић,
Драгољуб Илић и Гаја Милорадовић.48
Анта Марковић, радикал, председник општине бигреничке, стављен је
априла 1888. године у притвор, због убиства свог ванбрачног детета.49 Почетком
јула исте године због убиства Пауна Љубића из Бигренице, окривљени су Анта
Марковић, његова жена, његов зет Марјан Кокарић и његов шурак Јанош Трујић.
Сматрало се да је то учинио, јер је Паун открио једну заверу Анте Марковића да
се убију председник општинског суда Јанко Нонић и члан Паун Вијоровић. До
тада су били блиски сарадници и пријатељи.50
Јачање Радикалне странке наступило је врло брзо, мада је било много
случајева ометања рада странке и поништавања избора њихових чланова. У
Деспотовцу је половином јула 1888. године полиција сменила председника
општине Вула Богосављевића. Када на новим изборима није прошао напредњак
Стаменко Симић, срески начелник је распустио збор под изговором да су
повереници изабрани незаконито. Од тада све до јануара 1889. године није
сазиван избор. Одбор је после тога одредио избор и о датуму одржавања
обавестио Илију Аврамовића. Он није дошао, али је поништио избор јер је
изабран радикал за председника општине.51
Полиција је поништила избор Живана Радосављевића, дугогодишег
посланика, за председника општине рибарске, који је изабран 25. јанауара 1889.
године. Ипак је поново изабран марта исте године.52
Марта месеца за кмета у Јагодини изабран је Милорад Павловић, радикал.
За председника општине Јагодинске 30. јула 1889. године је изабран Милан
Раденковић са 103 гласа. Кандидат либерала добио је 31 глас. 53 Поновни избори за
општинске часнике вароши Јагодине одржани су 14. децембра 1889.године по
новом закону. Апсолутном већином изабрани су сви из дотадашње управе: Милан
Раденковић за председника, Милорад Павловић за благајника и Михаило
Михаиловић и Сима Станковић за чланове.54 На истим општинским изборима 14.
децембра и у Ћуприји су за општинске часнике победили радикали добивши 137
гласова, док су либерали са Владимиром Пеливановићем добили 25 гласова.55
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Одјек, бр. 25. 22. фебруар 1888.
Видело, бр. 43, 15. април 1888. године
50
Видело, бр. 78, 31. јули 1888. године
51
Одјек, бр. 15, 2. фебруар 1889. године.
52
Одјек, бр. 17, 7. фебруар 1889. године.
53
Одјек, бр. 41, 21. март 1889. године.
54
Одјек, бр. 205, 16. децембар 1889. године.
55
Одјек, бр. 207, 19. децембар 1889. године.
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У Јовцу је, на место регента Милоша Савића, 29. јануара 1889. године
изабран Јован Васиљевић (Симоновић) за председника општине јовачке. Полиција
је поништила избор. Исти Јован изабран је за председника општине и у лето 1889.
године. И тада су срески и окружни начелник поништили избор уз помоћ
оружаних људи, огласивши да је било нереда.56
Начелник среза темнићког Станиша Новаковић, напредњак, сменио је
противно закона о устројству општине, председника општине обрешке Стојана
Несторовића из Катуна и његовог старијег писара, радикале. За регента је
поставио Љубисава Тодоровића и Ђорђа Чепурца.57
У Свилајнцу су 12. марта 1889. године за председника општине изабран
Мата Максимовић, а за члана општине Андрија Миљковић. Против кандидати
нису добили ни један глас. За председника општине у Свилајнцу 2. маја је изабран
Мита Исаковић, трговац, председник месног одбора Радикалне странке.58
У Сењу је, после оставке дотадашњег председника општине Ђорђа
Пандуровића, 25. марта 1889. године одржан збор грађана села: Батинца, Забреге,
Сења и Стубице ради избора новог председника општине. За председника је
изабран Арса Пандуровић, економ, такође радикал, Ђорђев млађи брат са 103
гласа. Његов против кандидат либерал Никола Антић, трговац, добио је 86
гласова.59
За председника општине рековачке 14. априла 1889. године изабран је
радикал Јоса Ристић. Истог дана за председника општине беличке изабран је
огромном већином гласова радикал Светозар Николић. Његов против кандидат
био је либерал Пет. Поповић.60
У Ћуприји су 2. априла изабрана двојица радикала за кметове. Они су
добили 125 гласова, а за либерале је гласало 45 гласача, од којих су 15 чиновници,
тројица адвокати и један свештеник. Јуна месеца 1889. године за председника
општине ћупријске изабран Никола Ристић. За општинског благајника изабран је
Шошић, радикал.61
У Параћину је јуна месеца 1889. године за председника општине изабран
Димовић, радикал са 154 гласа. Против кандидат либерал, некадашњи напредњак,
Хаџи Мита добио је 1 глас.62
Обнова странке настаје почетком 1889. године. На збору одржаном 3.
фебруара образован је одбор странке за Јагодину. Одбор је имао 14 чланова, а за
председника је изабран Таса Ђикић. Осим њега у одбор су изабрани: Милан
Раденковић, председник општинског суда, Ђока Анђелковић, професор, Драгутин
Тодорић, учитељ, Коста Ристић, трговац, Сава Живковић-Шпикља, трговац, Сава
Врачевић, судија, Михаило Косовљанин, пивар, Настас Симић, земљоделац и
56

Одјек, бр. 19, 10. фебруар 1889. године.
Одјек, бр. 25, 21. фебруар 1889. године.
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Одјек, бр. 37, 14. март 1889. године.
59
Одјек, бр. 47, 31. март 1889. године.
60
Одјек, бр. 16. април 1889. године.
61
Одјек, бр. 49, 4. април 1889. године.
62
Одјек, бр. 85, 13. јун 1889. године.
57

50

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4
Сима Стојковић, члан општинског суда. 63 Почетком те године у Јагодини је било
229 чланова Радикалне странке.64
Позив за формирање среског одбора за срез белички упућен је 15.
фебруара. На састанку Среског одбора за срез белички, одржаног 26. фебруара
месеца, основани су месни одбори и изабрани њихови председници: Сретен
Којић, Милосав Витић, тежак из Домус-Потока, Гвозден Ђорђевић, трговац из
Багрдана, Живан Радосављевић, тежак из из Рибара, Милан Јовановић, тежак из
Пањевца, Стојан Радосављевић и Љубомир Марковић из Јовца, Светозар
Николић, трговац из Белице, Јован Стевановић из Шантаровца, Димитрије Хаџић,
тежак из Деонице, Анта Радосављевић и Лаза Цветковић из Винораче. До тада је
било уписано 760 чланова странке.65
Збор радикалне странке у Опарићу за упис у чланство одржан је 13. марта
1889. године. До поднева истог дана уписано је 70 чланова. На збору је издато
неповерење кметовима са њиховим одбором, који је поставила полиција. Исто
тако, збор радикала у Опарићу издао је неповерење и „злогласном напредњаку
Миленку Петровићу из Прњавора Каленићког, који је осим манастира Каленића
упропастио и поједине грађане овд. општине а и целу општину, а који је
полициским указом постављен за председника општине Лепојевићске, без
гласања и без повереника. То је извршио бивши вршиоц дужности капетана,
Сретен Миловановић“.66
Поводом ступања у владу 25. фебруара 1889. године честитке из Јагодине
упутили су: Милан Раденковић, С. Стојковић, М. Аранђеловић, Андра Стошић,
Сретен Којић, Милорад Павловић, Настас Симић, Петар Димић, Сава Шпикља,
Пера Петровић, Ђока Анђелковић, Коста Ристић, Драгутин Тодорић, Радован
Јовановић, Никола Ристић, са осталим пријатељима.67
Честитке новој влади из Варварина упутили су 24. фебруара: Милосав
Живановић, Мица Милић, Спиридон Милићевић, Милован Митровић, бивши
општ. писар, Мијајло Џабић, свештеник бошњачки, Тома Марковић, бојаџија,
Вучко Микић, Милан Урошевић, Бошко Бркић Крушељанин, Илија Марковић,
Алекса Антић.68
Из села Обрежа честитку су упутили 26. фебруара: Милета З. Ајдуковић,
посланик, Димитрије Димитријевић, учитељ, Мата Миленковић, Љубисав
Тодоровић, Милан Хајдуковић, Милован хајдуковић, Марко Ковачевић, Миладин
Радојичић, Милан Јанићијевић, Јован Јеремић, Јаков Петровић, Анта Васић,
Максим Радосављевић, Милован Мијаиловић, Јовица Бркић, Милосав Костић,
Гаја Симић, Пана Живановић, Илија Лазаревић, Илија Брзић, Милош Милојковић,
Марко Марковић.69
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Одјек, бр. 19, 10. фебруар 1889. године.
Завичајни музеј Јагодина, Грађанске странке, Ф 4, кутија 3.
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Одјек, Београд, бр. 31, 3. март 1889. Исти појединци били су и сазивачи збора.
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Одјек, бр. 42, 22. март 1889. године.
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Одјек, бр. 39, 17. марта 1889.
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Одјек, бр. 30, 1. март 1889. године.
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Одјек, бр. 39, 17. март 1889. године.
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Из Темнића честитку су истог дана упутили и: Милија Миловановић,
Димитрије П. Јевтић, Светозар Огњановић и Глигорије Гавриловић.70
У име збора Радикалне странке за Левач, честитку за формирање владе,
8. марта упутили су: Урош Вукићевић, Стеван Апостоловић, Милоје Спасић,
Љубисав Јовановић, Коста Спасић, Милун Јовановић, Радоје Алексић, Милун
Миљковић, Илија Михајловић, Михајло Ђорђевић, Јосиф Ристић, Петар
Анђелковић, Ђорђе Вукићевић, Павле Стефановић, Тодор Стојиловић, Јеремија
Милојевић, Милорад Милићевић, Мата Јовић, Илија Николић, Љуба Поповић.71
Збор за образовање привременог одбора за Левачки срез сазван је за 16.
април 1889. године у Белушићу, за општине сабаначку, рековачку, жупањску,
лепојевићску, белушићску. Збор је одржан у кафани Миливоја Петровића са
почетком у 8 часова и са дневним редом: 1. Објашњење програма Радикалне
странке; 2. Тумачење новог устава; 3. Упис у чланство. Сазивачи збора били су:
Урош Вукићевић, Данило Анђелковић, Ђорђе Вукићевић, Миливоје Петровић,
Стеван Апостоловић, Љубомир С. Јовановић, Милоје Спасић, Живан
Радосављевић, Коста Ристић, Милун Јовановић, Илија Нешковић.72
Пре тога, у Месни одбор за Левач, на састанку од 5. марта, изабрани су:
Јосиф Ристић из Течића, П. Стефановић, Цоле Вукићевић из Опарића, Милан
Јеринић, Стеван Апостоловић, Љубодраг Јаковљевић, Милета Марковић, Илија Р.
Михаиловић, Милун Јовановић, Димитрије Стеванчевић, Миливоје Патровић и
Матеја Бучић.73
У Параћину је 16. фебруара, одржан збор Среског одбора пред око 1.000
чланова. Због великог броја присутних збор је одржан на отвореном простору.
Збор је отворио Лазар Бошковић. Он је изабран за председника збора, за
потпреседника изабран је Димитрије Димовић, и за деловођу Никодије Милетић.
На збору се говорило о програму Народне Радикалне странке и о новом уставу, а
изабран је и месни добор за Параћин. Месни одбор за Параћин чинили су: Лаза
Бошковић, трговац, председник, Димитрије Димовић, трговац, потпреседник,
Никодије Милетић, трговац, деловођа, Павле Марјановић, трговац, благајник и
одборници Милосав Павловић, трговац, Коста Станојевић, трговац, Михајло
Миладиновић, трговац, Милосав Грујић, трговац, Коста Бранковић, трговац и
Александар Матић, сапунџија. После избора решено је да се у сваком селу, на
сеоским скуповима изаберу по три повереника за свако село у срезу, који би били
придодати месно-среском одбору преко којих ће одбор одржавати непосредну
везу са члановима странке. Збор је трајао до 14 сати и 30 минута. На крају је
извршен упис чланова. Према извештајима појединих одбора на збору, у срезу
параћинском, првих дана било је уписано 2.268 чланова, а очекивао се извештај

70

Одјек, бр. 30, 1. март 1889. године.
Одјек, бр. 39, 17. март 1889. године.
72
Одјек, бр. 52, 9. април 1889. године.
73
Одјек, Београд, бр. 35, 10. март 1889.
71

52

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4
још из 11 села. Збор је завршен у најбољем реду, мада је било покушаја да се
изазове неред.74
У Ћуприји је месни одбор основан 19. фебруара 1889. године. Збор је
отворио Лазар Најдановић, ветеринар. Потом је по одобрењу збора кандидовао за
председника скупа Николу Ристића, трговца, за деловођу Ђорђа Којића, учитеља а
за потписнике записника Луку Вукомановића, судију и Мијајла Мартинца,
судског писара. Сам председник је предложио чланове одбора. Месни одбор
чинили су одборници: Милија Ристић, трговац, Лаза Најдановић, марвени лекар,
Никола Ристић, трговац, Лука Вукомановић, судија, Димитрије Никодијевић,
тежак, Мијајло Пешић, тежак, Јоца Кочба, тежак, Лаза Цветковић, трговац,
Станоје Крстић, трговац и Арса Катанић, столар. После избора месног одбора
Лаза Најдановић је објаснио дужности чланова Радикалне странке по статуту, и
дужности месних одбора, као и главног одбора у Београду. Лука Вукомановић
говорио је о добијеним слободама према новом уставу, као и о кругу рада и
делатности скупштине. На крају се приступило упису чланства. На самом скупу
уписано је 182 члана, а уписивање је продужено и наредних дана. По овлашћењу
скупа одбору је остављено да се сам конституише избором председника и осталих
функционера.75
У Свилајнцу збор Радикалне странке одржан је 11. априла 1889. године уз
присуство око 3.000 људи. На месту званом „Бојанче“, које је одређено за
одржавање зборова, подигнута је бина са сликама Светозара Марковића и Адама
Богосављевића, и украшена заставама. Збор је у 10 часова отворио Димитрије
Катић. Он је изабран за председника збора, а на његов предлог, за потпреседнике
су изабрани Мита Исаковић и Аврам Пејкић, а за секретаре: Љуба Павловић,
учитељ, Ђока Ивковић, учитељ из Медвеђе и Владислав Кнежевић, учитељ из
Тропоња. О програму Радикалне странке и уставној борби народа говорио је Мика
Ђорђевић, адвокат из Београда. Сам програм странке причитао је Ђока Ивковић.
О раду посланика на Великој народној скупштини говорио је Димитрије Катић.
Најпре је говорио о борби за доношење устава, која се водила против вођа који су
користили стари устав у вођењу државних послова на штету народа. Стари устав
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није ничим осигурао народна права, нити тачно одредио односе свих државних
чиниоца, већ само одредио грађанске дужности. По старом уставу народ није
имао права да сам ствара законе по којима ће живети у својој држави, а имао је
само дужности т.ј. да плаћа порез, да кулучи, да војује. Новим уставом проширене
су народна и грађанска права, одређен однос свих чинилаца у земљи, боље
осигурана министарска одговорност и јача контрола народна, а тиме и смањена
могућност злоупотребе у државним пословима. На крају Димитрије Катић је
позвао чланове збора да дају предлоге. Милан Милосављевић из Грабовца
преддложио је да се подигне споменик Стевану Синђелићу. Тај предлог подржао
је Танасије Вучковић, професор и у подужем говору говорио о Ресави кроз
историју. Збор једногласно прихватио предлог. Затим је изнет предлог да се
приступи прегруписавању и преуређењу општина. О томе је говорио Аврам
Пејкић из Јеловца. Затим је говорио Стојан Рибарац, који је два пута прекидан од
стране збора. Тек на молбу Димитрија Катића њему је дозвољено да говори.
Одржао је говор о заслугама либерала од 1858. године. Његов говор су
критиковали Мика Ђорђевић, Димитрије Милентијевић, учитељ и Танасије
Вучковић. Ради уписа чланства и договора око избора месних одбора за сваку
општину, направљена је пауза од 30 минута. Према одлуци председника месних
одбора за председника среског одбора изабран је Димитрије Катић, а за
потпреседника Мита Исаковић из Свилајнца. Тада је на збору уписано 2.511
чланова. Накнадни уписи вршени су по месним одборима. За председнике
новоформираних одбора изабрани су: Милоје Васић за Глоговац, Илија Вујић за
Дубницу, Аћим Протић за Ломницу, Милан Милосављевић за Грабовац, Каменче
Стојановић за Војску, Владислав Кнежевић за Тропоње, Никола С. Протић за
Медвеђу, Аврам Пејкић за Јеловац, Милета Миленковић за Стењевац, Мита
Исаковић за Свилајнац, Алекса Радовановић за Седларе, Јован Петровић за
Бобово и Гаја Милорадовић за Деспотовац. На крају су прочитани телеграфски
поздрави из Ћуприје, Петровца, Ракинца, Жабара и Бадњевца.76
На изборима за председника општине у Деспотовцу, одржаним 18.
фебруара 1889. године, за председника је изабран Тома Андрејић, радикал.77
Зборови за Темнић сазвани су за април 1889. године. Збор за општине
бачинску, обрешку, поточку, крчинску, милутовачку и варваринску сазван је
трећег дана по Ускрсу 10. априла, збор у Милутовцу за општине милутовачку, д.
крчинску и коњушку 11. априла, а збор у Јасики, за општине падешку и јасичку за
прву недељу после Ускрса, односно 16. априла, са дневним редом: 1. Бирање
председника и деловође збора; 2. Објашњење новог устава и његова вредност
упоредо са старим; 3. Бирање пододбора, који ће руководити свим партијским
пословима у срезу; 4. Прелози појединих чланова; 5. Упис у чланство. Сазивачи
збора били су: Милија Миловановић, Милета М. Хајдуковић, Светозар
Анђелковић, Јанићије Петровић, Васа Миленковић, Стева Петровић и Груја
Тривуновић, посланици за велику Народну скупштину. Ђорђе Анастасијевић,
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Живојин Стојковић, Димитрије М. Димитријевић, Димитрије Јеврић, Мата
Миленковић, Божин Јерић и Светозар Матић.78
За срез темнићки изабрани су: председник Милија Миловановић, народни
посланик. Чланови: Живојин Стојковић, свештеник из Поточца, Милета
Хајдуковић и Матија Миленковић из Обрежа, Ђорђе Настасијевић и Милосав
Милић из Варварина, Васа Миленковић из Милутовца, Груја Ивановић из
Коњуха, Јанићије Петровић из Доњег Крчина, Јован Коштоварац и Божин Јерић
из Јасике, Стева Радосављевић из Залоговца и Алекса Здравковић из Кукљина.79
У Багрдану збор Радикалне странке одржан је 11. априла 1889. године.
Састанак је отворио Милосав Витић. Он је акламацијом изабран за председника
збора, а на његов предлог за деловође су изабрани Младен Обреновић, учитељ и
Гвозден Ђорђевић. После говора Милосава Витића о циљу окупљања, говорио је
Коста Ристић о његовом и раду осталих посланика на скупштини. Димитрије
Димитријевић, учитељ, тумачио је на скупу програм Радикалне странке. При
упису уписало се 280 чланова. Потом је одлучено да свако село изабере себи по
једног одборника, и да се продужи упис чланова, јер је постојала огромна
заинтерованост.80
О новом начину гласања и привременом изборном закону, али и о
партијским пословима, у Бунару је 10. септембра 1889. године одржан састанак
среског одбора за срез Белички. Збор је сазвао председник среског одбора Живан
А. Радосављевић из Рибара.81
На партијском збору одржаном 4. августа 1889. године за кандидата за
посланика изабран је Таса Ђикић. У Јагодини је за кандитата истицан и поп
Данило Анђелковић из Кијева, без његовог знања. Изасланик главног одбора
постигао је споразум да за кандитата остане Таса Ђикић, за кога су се изјаснили и
остали чланови странке у Јагодини.82
Избор посланика, заказан за 14. септембар 1889. године, у Рибару је
одржан у згради основне школе.83
У Свилајнцу је за посланика изабран Драгољуб Илић са 297 гласова, а
либерал 56, у Јагодини Таса Ђикић са 121 глас, а либерал 52, у Ћуприји Милија
Ристић са 177 гласова, а либерални кандидат је добио 48 гласова. У Параћину
кандидат радикала Димитрије Димовић јер изгубио избор јер је добио 112
гласова, а за посланика је изабран Добросав Петковић са 132 гласа. То су
радикали оправдали заједничким наступом либерала и напредњака. Према
договор напредњаци су гласали либералног кандидата, а либерали напредњака за
кмета. Димитрије Димовић победио је на изборима за председика општине
одржаним 24. септембра са 124 гласа. 84
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У Јагодини је изабрана 9. маја 1889. године радикалска управа са 233
гласа. Против кандидата није било.85
У Багрдану радикална листа, од 226 гласача добила је 204 гласа за опште,
а 198 за квалификоване. Либерална листа добила је за опште 22 гласа, а за
квалификоване 28 гласова. На изборе у Багрдану било је притужби од стране
либерала. У одговору на писање либералног гласила, у „Српској независности“ у
неколико тачака су побијане општужбе: 1. Није истина да су бирачи улазећи на
капију пролазили кроз редове радикала, који су говорили да је радикална кутија
бела, а црвена либерална, за које су говорили да су лопови као и напредњаци.
Једно због тога што је падала киша, а осим тога већина становништва су били за
радикале, осим неколико улизица и народних пијавица којима су само лични
интереси важни; 2. Није истина да је представник радикалне листе Милосав
Витић из Домус Потока дочекивао гласаче и убеђивао их да гласају за радикале,
јер су либерали лопови. Гласачи су улазећи слушали објашњења о начину гласања
председника бирачког одбора Светислава М. Новаковића, судије из Крагујевца,
који је прочитао обе кандидатске листе и указивао на њихове представнике.
Милосав Витић је само стајао код своје кутије, као што је и представник либерала
стајао код своје; 3. Није истина да су поједини радикали трчали по Багрдану и
претили онима који не гласају за радикале биће осуђени са по 30 дана затвора.
Ово радикали побијају тврдњом да су избори били тајни и нико није могао да зна
за кога се гласа; 4. Није истина да је бивши посланик Уставотворне скупштине
Коста Н. Ристић, трговац из Јагодине долазио да агитује за радикале, већ је
долазио да обиђе своје имање у Багрдану; 5. Није истина да је Сима Вељковић
бацио обе куглице јавно у црвену-либералну кутију, већ је то учинио Сима Матић,
који је обе куглице убацио јавно у белу-радикалну кутију. Када се утврдило да је
то урадио у пијаном стању, председник бирачког одбора питао је представника
либералне листе да ли жели да се овај поступак унесе у записник и да се казни
Сима Матић. Представни либералне листе Вукоман Глигоријевић је то одбио
речима: „нека сви бацају та зрнца у вашу кутију а мени нек бацају динаре у
џеп“.86
Рековачка општина доделила је радикалима 525 белих и 541 црвену
куглицу, а либералима 44. Жупањевачка општина доделила је 523 беле и 523
црвене куглице, а либералима 66. У сличној размери гласале су и остале општине
у Левчу.87
Срески одбор за Белички срез одржан је у Драгоцвету 24. јуна 1890.
године. Поред избора новог среског одбора на збору се говорило о закону о
квалификацији и премеру земљишта, закону о истражним судијама, закону о

85

Одјек, бр. 79, 12. мај 1889. године.
Одјек, бр. 153, 11. децембар 1889. године.
87
Одјек, бр. 139, 19. септембар 1889. године.
86
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пореском систему и др. Збор је сазвао дотадашњи председник среског одбора
Живан Радосављевић.88
У име радикала среза беличког, честитке за оснивање „Родољубивог
удружења“ које је имало за задатак да ради на подизању културе и економије,
народне производње и очувању домаће индустрије, на унапређењу просвете и
ширењу политичке свести у народу, упутили су 24. јуна 1890. године: Живан
Радосављевић, Милета Витић, Димитрије Хаџић, Гвозден Ђорђевић, Сава Матић,
Миленко Стошић, Васа Милановић, Светозар Николић, Јован Стојановић,
Радисав Милошевић, Стојан Димитријевић, Димитрије Стевановић, Милун
Јовановић, Милосав Јефремовић, Сава Алексић, Петар Д. Поповић, Мијаило
Стевановић, Раша Аранђеловић, Јефта Милојевић.89
У току јула 1890. године у Јагодини је, пред око 4.000 чланова, одржан
састанак Главног одбора Радикалне странке, на коме су донете одлуке важне за
укупни економски развој Србије.90
Честитку главном годишњем скупу Радикалне странке одржаном 8.
септембра 1891. године у Зајечару послали су из Јагодине: Таса Ђикић, Пера
Петровић, Сима Стојаковић, Сава Шпикља, Ђока Анђелковић, Милорад
Павловић, Настас Симић, Драгутин Ћирић, Димитрије П. Јевремовић, Алекса
Вучковић, Настас Миленовић, Дим. Стевановић, Коста Ристић, Коста
Милосављевић, Милосав Николић, Димитрије Димитријевић, Петар Петковић, М.
Радојковић, Милета Марковић, Алекса Илић. Честитке су упутили и Петар
Поповић, учитељ, лекар Станишевски, и Милија Васић, Риста Стојановић,
Михајло Ристић, учитељ, сви из Глоговца у срезу ресавском.91
На изборима од 14. септембра 1890. године радикали су свуда однели
велику победу. У Моравском округу од укупно 26.007 гласача гласало је 13.183.
За радикале гласало је 12.217, за либерале 704 и напредњаке 262 гласача. У
Ћуприји од 681 гласача, гласало је 295, од којих је за радикале гласало 164, за
либерале 94 и за напредњаке 37 гласача. У Параћину било је укупно 855 гласача.
На изборима је гласало 340, од тога за радикале 184, за либерале 155 и за
напредњаке 1 гласач. У Јагодини од 640 гласача гласао је 201 гласач. Од тога за
радикале је гласало 124, за либерале нико није гласао и за напредњаке 77 гласача.
У Свилајнцу, од 703 гласача гласало је 199. Од тога за радикале гласало је 165, за
либерале 22 и за напредњаке 12.92
Изјавом од 16. маја 1891. године Радивоје Радовановић из Рибара са
синовима Васом, Арсом и Савом напустили су Напредњачку странку и уписали се
у чланство Радикалне странке.93
88

Слобода, Ниш, бр. 63, 15. фебруар 1890. На једном новинском допису, као предсеник
среског одбора Радикалне странке за срез белички, почетком септембра 1889. године,
потписан је Живан Радосављевић из Рибара.
89
Слобода, Ниш, бр. 69. од 29. јуна 1890. године
90
Грађанин, Пожаревац, бр. 56, 12. јули 1890.
91
Одјек, бр. 213, од 1. октобра 1891. године.
92
Одјек, бр. 88, 2. јун 1893. године.
93
Одјек, бр. 115, од 26. маја 1891. године. „ До данас смо били чланови напредне странке,
али смо вазда одобравали рад радикалне странке, јер јавно због притиска и зулума
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Љубомир М. Ђураковић, учитељ у Великој Дренови демантовао је да
припада напредној странци и да је помагао ту странку као њен члан. У изјави од 4.
априла 1891. године навео је да припада радикалној странци дуго година, и да је
члан пододбора странке за општину Велико Дреновску већ три године.94
Око половине априла 1891. године удружени либерали и напредњаци
покушали су да прикупе потписе за изгласавање неповерења председнику
бунарске општине Живану Павловићу. Другог дана Ускрса радикали су одржали
збор у Бунару на коме је Велимир А. Петровић тумачио статут програм странке и
објашњавао скупштински рад. На збору се уписало неколико нових чланова.
Такође је донета одлука да се не изгласа неповерење председнику општине. Само
шест чланова било је за то, како се износи у извештају, због личних односа.
Изгласавање неповерења одржано је 25. априла али није успело. Општинску
управу подржали су и поп Радоје Петровић из Бунара и Вел. А. Петровић,
белички учитељ.95
После формирања Моравског округа са седиштем у Ћуприји, одржани су
избори за Среске одборе, док је формирање Окружног одбора извршено тек 25.
јуна 1892. године на састанку у Ћуприји. Окружни скуп Радикалне странке ради
образовања окружног одбора, сазвали су Димитрије Катић и Ђока Анђелковић,
народни посланици. За председника Окружног одбора изабран је Димитрије
Катић.96
Окружни одбор Радикалне странке за округ Моравски сазвао је за 30.
јануар 1893. године окружни збор у Ћуприји за кандидовање народних посланика
за изборе који су одржани 25. фебруара. На збор су месни одбори послали по
петорицу својих чланова.97 На збору су за кандидате за посланике изабрани:
за округ моравски Димитрије Катић из Црквенца, председник окружног
одбора, Милија Миловановић из Бачине, Ђока Анђелковић, професор из Зајечара,
Никодије Милетић из Параћина, Андрија Парађанин, трговац из Пољне, Гаја
Милорадовић, трговац из Деспотовца;
квалификовани посланици: Сава Грујић, српски посланик у Цариграду и
Др Милован Миловановић, новинар из Београда;
за варош Јагодину: Михајло Косовљанин; за варош Ћуприју Светозар
Славковић, трговац; за варош Свилајнац Павле Крстић, свештеник; за варош
Параћин Димитрије Димовић, трговац.98
Пред изборе заказане за 25. фебруар 1893. године чињени су разни
притисци на радикале. Група мештана Грабовца у срезу ресавском, упутила је
жалбу намесницима на понашање власти. Полиција је ухапсила кмета, писара, 14
одборника и осудила их на 20 дана. Председника су често хапсили и пустали,
напредњачког нисмо смели ступити у радикалне редове...и према томе молимо срески
радикални одбор среза Беличког да нас упише као чланове“.
94
Одјек, бр. 78, 7. април 1891. године.
95
Одјек, бр. 95, 1. мај 1891. године.
96
Грађанин, Пожаревац, бр. 57, 16. јули 1892.
97
Дан, Јагодина, бр. 6, од 28. јануара 1893. године.
98
Дан, Јагодина, бр. 18, од 24. фебруара 1893. године.
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присиљавајући га да поднесе оставку. Један писар одузео је печат председнику и
наметнуо је силом регента.99 Поновна притужба због неиздавања бирачких карата
мештанима Грабовца и појединцима из Дубља и Седлара који имају имања у
атару села Грабовца, упућена је из Свилајнца и 14. фебруара од стране неког
Павловића. У Багрдану, осим што нису издаване бирачке карте, од неких су
одузимане већ издате карте.100
Пошто начелник среза темнићског Белопавловић није издао бирачке
карте ни једној општини до 10. фебруара, у име темнићких радикала допис против
начелника упутили су Светозар Анђелковић, Марко Тотић и Милисав Шурдић.
Поводом истог повода, у име радикала у Рибару протест је упутио Василије И.
Стајић. Против телеграфиста у Ћуприји, јер нису примили ни један телеграм
упућен краљевим намесницима, допис је упутио из Ћуприје Славковић,
радикал.101 У општини бусиловачкој, у срезу параћинском, није издата ни једна
бирачка карта мада је сав порез измирен. У име 170 грађана општине бусиловачке
допис су упутили: Петар Симић, Игњат Марковић, Маноило Стевановић.102
Мештани Мијатовца упутили су 6. фебруара жалбу намесницима против
општинског суда јер им нису издате бирачке карте, мада су исплатили порез. У
име становника мијатовачке општине жалбу је потписао Стојан Димитријевић.
Поводом неиздавања гласачких карата, у име сељана општине бигреничке жалбу
је упутио Петар Грљановић.103 У име 75 мештана Мајура, краљевим намесницима
упутили су жалбу против председника општине мијатовачке Ненад Јоксимовић и
Димитрије Тодоровић, јер није примао уплату пореза, рекавши да му је тако
наређено.104
Никодије Милетић, народни посланик, ухапшен је пре избора за дело за
које је раније ослобођен. У затвору се налазио скоро месец дана. Његова жена
Лепосава Милетић упутила је 3. марта 1893. године молбу краљевим
намесницима да се ослободи њен муж, јер је веровала, као и већина грађана
Параћина, да је ухапшен по усменој наредби више власти, да не би учествовао на
изборима.105
Са збора радикала горњо-ресавског краја, одржаног у Стењевцу, упућена
је 16. фебруара изјава верности краљу Александру, са жељом да се под његовом
99

Одјек, бр. 24. фабруар 1893. године. У потпису жалбе: одборници и заменици који нису
у апсу: Миладин Андреић, Драгутин Јовановић, Никола Вићенијевић, Јован М.
Јовановић, Станимир Николић. Грађани: Станојло Димић, Будимир Димитријевић, Обрен
Милић, Милић Милосављевић, Милан А. Јовановић, Нићифор Ивановић, Милић
Петронијевић, Милета Велисављевић, Ивко Богићевић, Благоје Ђурђевић, Обрен
Стевановић, Живота Димитријевић, Танасије Андрејић, Сретен Милановић, Богосав
Јефтић, Драго Филиповић, Петар Милетић, Радоје Миленовић, Никола Синђелић. (Пошто
се садржина телеграма косила са законом телеграм није послат)
100
Одјек, бр. 43, 25. фебруар 1893. године.
101
Одјек, бр. 32, 12. фебруар 1893. године.
102
Одјек, бр. 35, 16. фебруар 1893. године.
103
Одјек, бр. 29, 9. фебруар 1893. године. Жалбе нису могле да се пошаљу телеграфски.
104
Одјек, бр. 43, 25. фебруар 1893. године.
105
Одјек, бр. 55, 16. март 1893. године.
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управом српски народ ослободи од гоњења и тиранисања. Председник збора био
је Димитрије Катић.106
У Јагодини је општинска управа оптуживана за насилно преузимање
власти. Најпре су незаконито прикупљени потписи за изгласавање неповерења
општинској власти. Општински суд је одредио 30. јануар 1893. године за
одржавање збора око изгласавања неповерења. Од када је предат акт за
неповерење нарочито се повећало кажњавање радикала. У очи самог збора
ухапшен је велики број радикала. Неки други радикали кажњени су великим
новчаним казнама, за које су тврдили да ће им бити опроштене ако гласају за
неповерење или никако не гласају. Ухапшени су: Милорад Павловић, општински
благајник, Мићун Павићевић, Сима Стојковић, члан суда, Јован Павловић,
трговац и Милосав Николић, трговац, чланови бирачког одбора, Драгутин Тирић,
кмет и још неколико радикала. У очи избора полиција је издала наредбу свим
кафеџијама да радње затворе у 9 сати увече, иначе је следила казна од 100 динара.
Ова наредба имала је за циљ да спречи састајање и договарање радикала после
дневног рада, а да либерална „Шарена кафана“ пазари што више, јер се у њој
лумповало целе ноћи.
Кажњаване су кафеџије са по 30 динара за јексик стакла, и ако су
жигосана децималима и рађена у јагодинској стаклари Нацка Јанковића, либерала.
У очи избора дошао је из Ћуприје Илија Цврца са приличним бројем
жандарма и почео одмах да прети радикалима да ће бити кажњени ако гласају за
поверење. Јагодински либерали су пронели глас да се у близини Јагодине налази
чета војника. После ових мера међу грађанима је завладао страх.
На сам дан избора полиција је позивала велики број гласача Радикалне
странке у среску канцеларију да би их саслушавали по неким измишљеним
кривицама и ту их држали цео дан, само да не би гласали. Истовремено је
полиција по вароши убеђивала грађане да гласају за неповерење.
На дан избора, ујутру рано, полиција је поново захтевала од грађана да
гласају против општинске власти. Испред биралишта је направљен шпалир, кроз
који су пролазили гласачи, којима је прећено казнама, ако не гласају за
неповерење.
После свих незаконитих поступака изгласано је неповерење општинској
управи. Од 380 гласача 150 је гласало за неповерење док 130 за поверење.
Осталих 100 гласача или је похапшено, или разјурено и разним полицијским
претњама заплашено. Према тврђењу радикала полиција је за регенте поставила
куплере и остале са сумњивим занимањима.107
Радикална општинска управа поново је изабрана у Јагодини 9. маја 1893.
године. Радикали су добили 223 гласа. Против кандидата није било.108
Поводом одржавања једног другог збора полиција је 10. марта ухапсила
Симу Стојковића, а очекивало се хапшење још 20 људи, како би им се
онемогућило присуство на збору.109
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Сличне мере око преузимања власти чињене су и у Ћуприји. Пошто се
није успело у изгласавању неповерења општинској управи 5. децембра 1892.
године, приступило се организовању новог збора за изгласавање неповерења.
Полиција из Параћина и жандарми из Ћуприје насилно су отворили врата суднице
и поставили регенте. У присуству изасланика Главне контроле каса је у потпуном
реду предата регенту Таси, како су га новине назвале, “познатом куплеру“. Чим је
одређен дан избора за 29. и 30. децембар, преко сто радикала дошло је да плати
порез, да би могли да гласају, али им то није дозвољено. Пред сам дан избора 28.
децембра преко 80 људи је позвано у начелство од стране начелника. Ту је
многима одмах изречена кривица без саслушања, и спроведени у притвор у
Параћин или у затвор у самом начелству. Неки су напустили Ћуприју, а неки су се
разбежали по околини. Милија Ристић, кандидат радикала за председника
општине, пред изборе био је својим послом у Београд. Када се за то сазнало Илија
Цврца је телеграфски тражио да се приведе Милија Ристић. Жандарм, који га је
тајно пратио из Београда, предао га је полицији у Паланци. Када је питао за разлог
привођења, речено му је да је припремљена кривица за велеиздају. После 24 часа
враћен му је сав новац, око 200 дуката, и дозвољно му да продужи пут за Ћуприју.
На тај начин одузето је радикалима око 180 гласова. За то време либерали су
направили списак у који су ушли: целокупно чиновништво начелства и
првостепеног суда, чиновници и стражари из Добричева, радници војног арсенала,
чиновници железничке станице и сењског рудника и регенти са општинским
пандурима и стражарима, укупно око 130 људи. Сви су добили либералну
кандидатску листу. Шеф сваке канцеларије морао је да доведе своје гласаче на
гласање. Осим овога, много гласова је лажно додато либералима. На гласању
либерали су добили 216 гласова, мада је било реално да добију око 40 гласова, а
радикали 117 гласова, мада се веровало да ће да добију око 350 гласова. За
председника општине изабран је Лика Петровић, „који највештију шпекулацију
показује са 32 карте, и то му је главно занимање. Он је оставио лепе трагове
свога кметства из 1885. и 1886. године, те једва ако има да одговара за 5-6 утаје
општинског новца. Кмет Каравилкић верглаће по општини, јер је, кажу,
усавршио тај занат вандровањем по Влашкој. А један и други добро познају и
менично право о чему ће им издати уверење маса пок. Димитрија Стојковића“.110
Против оваквог стања огласио се и Димитрије Катић: „Кметови и
одборници, који не припадају странци из које је поникла државна влада, стављени
су ван заштите земаљских закона. Уврштени у ред последњих људи за њих вреде
закони, које прописују полицијски органи почев од практиканата па до
начелика...Општина се непрестрано разрива и ако је она темељ држави. И то је све
мало. Отпочињу се мучка политичка убиства као природна последица овакве
владавине. Сваки који хоће да мисли, види да ово не води добру“. 111
У Моравском округу на изборима од 25. фебруара 1893. године било је
уписано 26.052 гласача. Од тога је гласало 14.483 гласача. За радикале је гласало
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10.127, за либерале 3.928 и за напредњаке 428 гласача. У Ћуприји је од 773
гласача гласало 447. За радикале је гласало 159, за либерале 257, за напредњаке
31. У Параћину је било 859 гласача, од којих је гласало 416. За радикале гласало је
109, за либерале 238 и за напредњаке 69 гласача. У Свилајнцу је од 801 гласача
гласало 393. За радикале је гласало 230, за либерале 159 и за напредњаке 4
гласача. У Јагодини је од 630 гласача на изборима гласало 340 гласача. За
радикале је гласало 146, за либерале 183 и за напредњаке 11 гласача. 112 За
посланике од радикала изабрани су: Димитрије Катић, Милија Миловановић,
Ђока Анђелковић, Никодије Милетић, Сава Грујић.113
Андри Парађанину је 31. мата 1893. године полиција саопштила две
пресуде од по 35 дана.114
Окружни одбор Народно-радикалне странке 7. априла 1893. године
заказао је Окружни збор за кандидовање народних посланика за изборе који су
предвиђени за 18. мај.115
На изборима од 18. маја 1893. године, од 27.555 гласача гласало је 17.390.
За радикале је гласало 16.202 гласача и за напредњаке 1.188. Либерали нису
учествовали на овим изборима. У Ћуприји је било 705 гласача, од којих је гласало
330. За радикале је гласало 235 а за напредњаке 95 гласача. У Ћуприји је победио
Славковић са 235 гласова, апротив кандидат је добио 95 гласова. У Параћину од
869 гласача гласало је 338. За радикале је гласало 215 и за напредњаке 123
гласача. Победио је Димитрије Димовић. У Свилајнцу било је уписано 794
гласача. На изборима је гласало 302, и то за радикале 251 и за напредњаке 51
гласач. Победио је поп Павле Крстић. У Јагодини било је уписано 653 гласача.
Гласало је 230, и то за радикале 217 и за напредњаке 17 гласача. У Јагодини је
победио Мика Косовљанин.116 На истим изборима од 18. маја у Левачком срезу за
радикале је гласало 2.338 а за напредњаке 248 гласача, док на изборима од 25.
фебруара радикали су добили само 4 гласа. У Багрдану је за радикале гласало 297
и за напредњаке 20 гласача. У Домус Потоку радикали су добили 123 гласова а
либерално-напредњачка листа 30 гласова. У општини пољанској за радикале је
гласало 279 а за напредњаке 17 гласача.117
Расцеп у странци 1901. године, делимично је умањио снагу странке, али
је и даље остала најјача у округу. До првог светског рата странка је имала сталне
успехе и на општинским и на посланичким изборима.
Радикална странка у Моравском округу је почетком јануара 1903. године
покренула свој лист. Увече 4. јануара организована је радикалска забава у корист
покретања листа Народни Покрет. Први број листа изашао је 6. јануара.
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Одговорни уредник био је Мата Аранђеловић. Било је предвиђено да лист излази
три пута недељно, а годишња претплата износила је 12 динара.118
Конференција Радикалне странке одржана је 29. августа 1904. године.
Поздравне телеграме упутио је Сретен Аџић, директор Учитељске школе и група
радикала из Рековца: Милоје Спасић, Арса В. Поповић, Тодор Стоиловић,
Михаило В. Павловић, економ, Коста Ј. Цветковић, Петар Качаревић.119 После
конференције у Крагујевцу, Настас Петровић, професор, премештен је из Јагодине
у Ужице. Веровало се да је то учињено из политичких разлога.120
У жупањевачкој општини оснивач Радикалне странке био је Стева
Апостоловић. Био је непрекидно двадесет година председник општине,
председник Месног одбора Радикалне странке, члан окружног одбора и два пута
народни посланик.
Ради избора председника Месног одбора у Жупањевцу, на место покојног
Стеве Апостоловића, сазван је збор у Жупањевцу почетком маја 1907. године, на
коме је присуствовало око 250 чланова Радикалне странке. Гости на збору били су
Андра Цветковић, народни посланик и Пера Јовановић, члан окружне скупштине.
За председника збора изабран је Андра Цветковић, за потпредседнике Тома
Јовановић и Никодије Петровић, и за секретара Пера Јовановић. После одавања
поште Стеви Апостоловићу, и говора Андре Цветковића, који је говорио о
програму и раду Радикалне странке, како шире тако и у жупањевачкој општини,
збор је утврдио листу за часнике пододбора за жупањевачку општину. За
председника пододбора изабран је Новица М. Брашић, учитељ, за потпредседника
Костантин Јовановић из Бара, за чланове Тодор Грујић из Богалинаца, Рака
Костић из Надрља, Алекса Јеремић из Доброселице и Јанићије Павловић из
Малешева. За секретара изабран је Таса Петровић, општински благајник. После се
приступило избору 40 лица из општине за чланове ширег партијског одбора за
радикални општински клуб. У тај клуб су изабрани: из Жупањевца Јевта Симић,
Богдан Николић, Јосиф Антонијевић, Антоније Милићевић, Никодије Милић,
Војимир Матић, Златко Симић, Миливоје Савић, Момир Глишић и Алекса Рашић:
из Богалинаца Тодор Грујић, Јакшић Костић, Коста Радовановић, Ранко Савић,
Милун Василијевић, Димитрије Марковић, Благоје Петровић и Живојин
Милошевић; из Доброселице Алекса Јеремић, Новица Петровић, Благоје Симић,
Јанаћије Марковић, Радоје Петровић, Вукосава Стевановић и Љубисав
Милосављевић; из Надрља Рака Петровић, Милош Милићевић, Тома Јовановић,
Мијалко Милошевић, Младен Вићентијевић, Александар Д. Милановић и Митке
Петрушић; из Малешева Јанаћије Павловић, Радосав Радосављевић, Тодор
Пантић, Радивоје Васковић и Риста Јовановић; из Бара Костантин Јовановић,
Милун Марковић, Милорад Милосављевић, Никодије Милановић и Живојин
Павловић. Збор је на крају осудио рад опозиционих странака у скупштини, а
подржао рад владе.121
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Група житеља Пчелица напустили су друге политичке странке и прешли у
Радикалну странку. Они су упутили молбу месном одбору за пријем у странку. То
су: Вукосав Милетић, Антоније Вуковић, Марко Вуковић, Живојин Милићевић,
Јанићије Тимотијевић, Михаило Мошић, Матеја Милојковић, Чедомир Вуковић,
Живојин Андрић, Спасоје Ђорђевић, Живојин Јаковљевић. О њима су сведочили
Вук Милошевић, трговац и Миладин Милошевић, земљорадник, обојица из
Великих Пчелица. На основу тога месни одбор је донео решење о пријему:122
„Познавајући горе именоване као честите и добре људе пододбор радикалне
странке за општину Вел. Пчеличку у срезу левачком окр. моравском прима их за
чланове радикалне странке што је својим решењем под данашњим утврдило. 17.
маја 1907 В. Пчелице, Претседник под-одбора Мил. Радоњић, учитељ“.
Иницијативом Милана Радоњића, учитеља и Вука Милошевића, трговца,
сазван је збор Радикалне странке за општину Вел. Пчеличку, у срезу левачком.
Збору је присуствовало преко 100 чланова странке. Председавао је Милан
Радоњић, који је говорио о раду Радикалне странке, о раду владе и скупштине и о
опструкцији чланова Самосталне радикалне странке. После њега говорио је и
јеромонах Дионисије, старешина манастира Ралетинца. Он је позвао на слогу и
преданост у раду за Радикалну странку „која ради на углед и добро целе земље“.
После њихових говора, извршен је упис 107 чланова. За председника Месног
одбора изабран је Милан Радоњић, за потпреседника Аврам Милашиновић, за
чланове: Вук Милошевић, Љуба Милетић и Тимотије Весовић. За секретара
изабран је Миладин Милашиновић. Сви чланови месног одбора били су из
Великих Пчелица.123
Радикали среза левачког одржали су почетком маја 1907. године,
конференцију, на којој је председавао Михаило Косовљанин, индустријалац из
Јагодине. Потпреседници конференције били су Пера Јовановић из Драгова и
Љуба Радојевић из Слатине, док је за секретара изабран Богосав Вукићевић,
учитељ из Опарића. На конференцији су говорили, о свом раду у Народној
скупштини, посланици ове странке Михаило Косовљанин, Настас Петровић и
Андра Цветковић. После њиховох говора и говора још неколико страначких
првака из Левча, коференција је донела одлуку, којом је одобрен рад радикалске
владе и посланика Радикалне странке, а осуђен је поступак посланика из
Самосталне радикалне странке, који су опструкцијом, без икаквог разлога,
покушали да ометају рад Народне скупштине. Исказана је нада да ће скупштина
наћи начина да сузбије штетне опструкције самосталаца и да ће очувати
парламентарни живот у Србији.124
Конференција Радикалне странке среза беличког, такође је 16. маја 1907.
године, осудила опструкцију Самосталне радикалне странке и подржала рад
владе.125
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Самоуправа, бр. 113, 17. маја 1907. године.
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Опструкцију чланова Самосталне радикалне странке у Народној
скупштини, осудили су и чланови Радикалне странке среза темнићког на
конференцији одржаној крајем маја 1907. године у Варварину. У резолуцији
донетој на том скупу, одобрава се рад владе и скупштинске већине и осуђује рад
групе Самосталне радиклне странке. Истовремено се изражава нада да ће да се
стане на пут непатриотском раду чланова Самосталне радикалне странке.
Резолуцију су потписали: Мар. Ђорђевић, председник радикалског под-одбора
среза темнићког, потпредседници Јанић Мојсиловић, Влад. Вучић, Борко Боикић
и Нов. С. Јовановић, секретар Драг. Н. Радојевић, и чланови: Милан С. Драгић,
Милан Сврзић, Миладин Маринковић, Тома Гагић, Веља Ђорђевић, Вукосав
Багабановић, Димитрије Рајић, Драгутин Петровић, Љубомир Петронијевић,
Милан Цекић, Александар Антић, Павле Милетић, Миладин Ковачевић, Светозар
Хајдуковић, Огњан Вељић, Јовица Срејић, Јанићије Радојловић, Владимир
Јовановић, Никола Топаловић, Милан Петровић, Никодије Петровић, Божан
Ћирковић, Милорад Јовановић, Радоје Ракић, Јаћим Јовановић, Никола Томић,
Смиљко Милосављевић, Владимир Томић, Марко Лазаревић, Драгутин
Коларовић, Владисав Јовановић, Мирко В. Томић, Спаса Милосављевић,
Миленко Петровић, Маринко и Димитрије Цветановић, Јова Станковић, Станоје
Димитријевић, Иван Радивојевић, Милан Цанић, Стеван Станковић, Милош
Миловановић, Цветко Марковић, Милан Јаћимовић, Милутин Тодоровић, Милан
Марковић, Радомир Петровић, Мијаило Савић, Мијаило Деспотовић, Радисав
Алексић, Станоје Рашић, Станоје Јоксимовић, Пера Ђорђевић, Новица Петровић,
Стојадин Здравковић, Ђ. К. Шубрановић, Алекса Марјановић, Андреја
Анђелковић, Милан Матић, Милан Миловановић, Милија Марковић, Миладин
Радојевић, Стојан Дивнић, Владислав Живић, Миладин Петровић, Радоје
Николић, Пна Живановић, Живко Јевтић, Вељко Мутавџић, учитељ, Димитрије
Тодоровић, учитељ, Светозар рајић, Ђорђе Николић, Сима Анђелковић, Обрен
Јовановић, Милан Марковић, Јеврем Миленковић, Гвозден Јевтић, Миленко
Даниловић, Станоје Митић, Богосав Крстић, Драгутин Антић, Милан Ристић.126
Да би оповргао нападе, да је либерал или напредњак, Матеја Јевтић, кмет
села Слатине у срезу левачком, дао је изјаву, у којој је навео: „...за све време
борио сам се по начелима радикалне странке, где сам увек био десно крило
неумрлог Димитрија Катића и осталих радикалних првака Левча и Ресаве; и,
такав остао сам и остајем са мојом кућом док сам жив“.127
Ђорђе Лазић, Јован З. Костић и Стојан Петровић, сви из Катуна, упутили
су априла 1907. године, молбу да буду примљени у Месни одбор Радикалне
странке, јер су престали да буду чланови Национално-либералне странке.128
Љубомир Гилић из Јагодине објавио је 1. маја 1907. године да престаје
бити члан Напредне странке, и упутио је молбу Главном одбору Радикалне
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Самоуправа, бр. 128, 5. јуни 1907. године.
Самоуправа, бр. 147, 29. јуни 1907. године.
128
Самоуправа, бр. 93, 22. април 1907. године.
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странке да буде примљен за члана странке. У Напредној странци обављао је
дужност благајника окружног одбора.129
Конференција омладине Радикалне странке у Јагодини, ради
организовања, одржана је 20. маја 1907. године. Конференцију је отворио Јоца
Јовановић, професор. Говорио је о историји Радикалне странке и о васпитној
улози омладине Радикалне странке у народу. После Ј. Јовановића говорио је
Милош Цукавац, практикант суда. Говорио је о историји Радикалне странке, о
раду и програмима Либералне и Напредњачке странке. За расцеп у Радикалној
странци оптужио је групу, која је била незадовољна својим положајем у странци,
а не радом странке. Нарочито је похвалио рад странке у борби за економску
смосталност од Аустро-Угарске. На крају су присутни позвани да приступе
организацији омладине Радикалне странке у Јагодини. Тада су се уписали: Влада
А. Милић, обућар, Владислав Ристић, поштар, Радисав Лучић, практикант, Драг.
А. Милић, поштар, Стеван Вељковић, земљорадник, Божидар Јевремовић,
абаџија, Драгомир Марисављевић, поткивач, Милосав Милутиновић, пошт.
приправник, Раде Марковић, трг. помоћник, Љубомир Николић, практикант,
Војислав Ристић, трговац, Бранислв Миловановић, трговац, Драгутин Џамић,
припр. железн., Милутин Стефановић, књижар, Јован Васић, служ. поште,
Радосав Костић, служ. поште, Крста Пајевић, земљорадник, Драг. Узуновић,
практикант, Света Радојковић, трговац, Радоје Вуловић, практикант, Никодије
Милишић, контролор, Бора Вукомановић, Милош Цукавац, практикант, Милан
Петровић, чин. Управе фондова, Живојин С. Јанковић, пор. помоћник, Никола
Поповић, порезник, Милан Богдановић, кафеџија, Владимир Павловић, адвокат,
Никола Стаменковић, кафеџија, Момчило Ристић, економ, Сава Радуловић,
земљорадник, Војислав Ђорђевић, мелцер пиваре, Драгомир Микић, пиварски
рдник, Цветко Павловић, касапин, Душан Марковић, сапунџија, Мијаило
Стојковић, трговац, Војислав Гавриловић, Душан Ђорђевић, поткивач, Радмило
Радојковић, трговац, Божа Митровић, тровац, Душан Милојевић, поткивач,
Данило Вељковић, прегледач.130
На општинским изборима у Јагодини 1908. године Радикална странка
истакла је Милана Раденковића за кандидата за председника општине, за кметове
Ђоку Најдановића, сапунџију, Владимира Павловића, бакалина и Стевана
Вељковића, ћевабџију. За одборнике радикали су предложили: Илију Вукићевића,
свештеника, Николу Михајловића, кафеџију, Марка Ђорђевића, управ. Јагодинске
штедионице, Милана Голубовића, управ. Пор. Одељења, Владимира Павловића,
адвоката, Милету Марковић, бакалина, Николу Ристића, трговца, Аксентија
Милићевића, обућара, Милутина Савића, трговца дрвима, Стевана Димића,
касапина, Димитрија Димитријевића, учитеља, Милосава Николића, бакалина,
Сретена Стојковића, пиљара, Павла Николића, бив. кафеџије, Живојина
Мрјановића, фијакеристе, и Милета Настића, кафеџије. За њихове заменике
предложени су: Зарија Веселиновић, бакалин, Владимир Митровић, шпекулант,
Анђелко Кузмановић, кафеџија, Никола Ћирковић, земљоделац, Драгутин
129
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Самоуправа, бр. 126, 2. јуни 1907. године.
Самоуправа, бр. 123, 29. мај 1907. године.
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Здравковић, земљоделац, Душан Марковић, сапунџија, Ђорђе Милојевић,
поткивач, Ђока Крстић, кафеџија. За заменика контролора листе постављен је
Светозар Стојковић, бив. бакалин.131
У току септембра 1910. године извршене је реорганизација странке у
округу. На састанку радикалских посланика у народној скупштини и окружне
скупштине округа Моравског, донете су одлуке о формирању Клуба радикалских
посланика, чији су чланови сви окружни посланици. За председника клуба
изабран је Марко Ђорђевић, за потпредседника Љуба Радојевић и за секретара
Тома Раденковић. Истовремено је формиран и Радикалски окружни клуб, чији су
чланови народни радикални посланици из округа, радикални окружни посланици
и чланови окружног радикалског збора. За председника овог одбора изабран је
Михајло Косовљанин, за потпредсеника Пера Јовановић из Драгова и за секретара
Радивоје Никодијевић из Крушара.132 Седнице овог клуба требале су да се
сазивају пре састанка Народне скупштине, окружних скупштина и поводом свих
важнијих догађаја у земљи. Главни обор странке је одлучио, да се 21 и 22.
новембра 1911. године, у Београду, одржи Земаљска радикална конференција. На
Конференцији је требало утврдити нацрт измене статута странке, да се да
мишљење о потреби и правцу ревизије програма, да се утврди програм рада
Главног Радикалног скупа странке, да се утврде кандидати Главног одбора и дан
сазивања Главног Радикалског скупа. Из Моравског округа на конференцији су
били присутни: Богомир Љ. Петровић, свештеник из Великог Поповића, Богдан
Михаиловић, земљоделац из Горњег Штипља, Владислав Вучић, земљоделац из
Варварина, Лазар Вељковић, трговац из Свилајнца, Марко Ђорђевић, председник
општине из Јагодине, Михајло Косовљанин, индустријалац, народни посланик и
члан Главног одбора из Јагодине, Михајло Мартинац, адвокат из Ћуприје,
Никодије С. Милетић, економ и народни посланик из Параћина, Пера Јовановић,
земљоделац из Драгова и Стојан Петковић, трговац из Свилајнца.133
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Завичајни музеј Јагодина, Збирка плаката.
Завичајни музеј Јагодине, Грађанске странке, фонд IV, кутија 3.
133
Рад Земаљске радикалне конференције одржане 21. и 22. новембра 1911. године у
Београду, стенографске белешке, Београд, 1912, стр. 5-8.
132
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Јагодински радикални подмладак – Група млађих чланова Радикалне
странке у Јагодини, снимак од 11. августа 1911. године
Прву седницу после конституисања Месни одбор Радикалне странке за
Јагодину одржао је 23. октобра 1911. године. На тој седници присутни су се
заложили да се ојача рад месног одбора и да се покрене један партијски лист. Због
неслагања око покретања листа између председника одбора Марка Ђорђевића и
Николе Перчевића, решено је да се сазове посебна конференција на којој би се
донела одлука о покретању листа.134
На земаљској конференцији Радикалне странке одржаној у Београду 21. и
22. новембра 1911. године, на којој је усвојен Статут странке, присуствовали су
из Моравског округа: Андра Ј. Цветковић, трговац и народни посланик из
Рековца, Богомир Љ. Петровић, свештеник из Великог Поповића, срез
деспотовачки, Богдан Михаиловић, земљорадник из Горњег Штипља, срез
белички, Никодије С. Милетић, економ и народни посланик из Параћина, Пера
Јовановић, земљорадник из Драгова, срез левачки, Стојан Петковић, трговац из
Свилајнца.135
На збору Радикалне странке за Јагодину, који је одржан 27. маја 1912.
године у Шареној кафани, извршен је избор кандидата за председника општине.
Збор је изабрао за председавајућег Марка Ђорђевића, за потпреседнике Ђуру
134

ЗМЈ, Фонд IV, кутија 3.
Рад Земаљске радикалне конференције одржане у Београду 21. и 22. новембра 1911.
године, Београд 1912, 7-8.
135
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Спасића, механџију и Аксентија Милићевића, за секретара Богосава Спасића,
општинског деловођу и за овераче записника Милутина Савића, трговца, Душана
Јанковића, трговца и Свету Радојковића, трговца. Кандидовање су извршили
чланови месног одбора, три кмета општинског суда и чланови које је изабрао
збор: Ђура Спасић, Аксентије Милићевић, Милан Раденковић, после његовог
одбијања изабран је Младен Вукићевић, касапин, Душан Јанковић, Владимир
Павловић, адвокат, Милорад Павловић, судија, Драгомир Петровић, кафеџија,
Антоније Ристић, пекар, Никола Ристић, трговац и Душан Марковић. Збор је
кандидовао Милана Голубовића. На истом збору изабран је за председника
кандидатске листе Марко Ђорђевић, а за заменика Никола Перчевић, адвокат.136
За исте општинеске изборе једна друга група радикала кандидовала је Милана Д.
Раденковића за председника општине.137
На скупштинским изборима у Моравском округу, одржаним 1. априла
1912. године било је четири кандидатских листа. У округу је било уписано укупно
39.667 гласача, а гласало је 28.790 гласача. Листа Симе Перића, трговца из
Рековца и Милутина Ценића, бившег среског начелника из Јагодине добила је
5,292 гласа; листа Драгише Лапчевића, новинара из Београда и др Драгише
Ђурића, доцента Универзитета из Београда 3.346 гласова; листа Михајла
Косовљанина, индустријалца из Јагодине и Настаса Петровића, министра на
расположењу из Београда 11.987 гласова и кандидатска листа Симе Д. Катића,
окружног инжињера из Ћуприје и Живојина Златановића, адвоката из Јагодине
8.164 гласа. За посланике су изабрани: Михајло Ј. Косовљанин, Андра Цветковић,
трговац из Рековца, Чеда Урошевић, дел. окр. одбора из Крушевца, Богдан Ј.
Михајловић из Горњег Штипља, Сима Д. Катић, Гаја Милорадовић из Деспотовца
и Сима Перић, трговац из Рековца. За Посланике са нарочитим условима
постављени су Живојин Златановић, адвокат из Јагодине и Настас Петровић.138
На скупштинским изборима одржаним 1. априла 1912. године у Јагодини
победио је Марко Ђорђевић, управник штедионице из Јагодине. Он је добио 386
гласова. Јагодина је имала укупно по бирачком списку 858 бирача. На изборима је
гласало 689 бирача, и то за: Милутина Аранђеловића, земљомера из Јагодине 32,
за листу Драгутина Пећића, адвоката из Београда 234, Петра Андрејевића, трговца
из Јагодине, 37 бирача.139
На истим изборима у Параћину победила је листа Симе Микића, трговца
из Параћина са добијених 529 гласова. Параћин је имао 1.098 уписаних гласача,
од којих је гласало њих 789. На изборима је учествовао Боривоје Кнеселац, који је
добио 32 гласа, Владислав Бошковић, адвокат из Београда, који је добио 180
гласова и Павле Марјановић, трговац из Параћина, који је добио 26 гласова.140
На скупштинским изборима у Ћуприји победио је Жика Микић, трговац
из Ћуприје са 467 гласова. Према бирачком списку у Ћуприји је био уписан 991
136
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гласач. Од њих је гласало 880 гласача. Осим Жике Микића, гласове су добили:
листа Бошка Стојановића, пекара из Ћуприје 9 гласова; листа Стевана Ј.
Петровића, абаџије из Ћуприје 13 гласова и листа Милосава Радојковића, трговца
из Ћуприје 348 гласова.141
У Свилајнцу на изборима од 1. априла 1912. године победио је Драгољуб
С. Илић, трговац из Свилајнца. Од укупно уписаних 939 гласача гласало је њих
892. Кандитатска листа Драгољуба С. Илића добила је 461 глас, кандидатска
листа Стојана А. Петковића, трговца из Свилајнца 421 глас, кандидатска листа
Свете Ковачевића, геомет. пуномоћника из Београда 40 гласова.142

141
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Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

СКУПШТИНСКИ ИЗБОРИ У
У ЈАГОДИНСКОМ И ЋУПРИЈСКОМ
ОКРУГУ У1888. ГОДИНИ
Краљ Србије Милан I је 11. јануара 1888. године распустио Народну
скупштину изабрану за период 1887, 1888 и 1889. године, и одредио нове изборе
за 21. фебруар исте године. Као разлог распуштања скупштине краљ је навео, да
ранија скупштина није дала праву слику политичког стања у земљи. Краљ је био
уверен да радикали имају много већу подршку народа, него што је била
заступљеност у скупштини.
У обавештењу поводом нових избора, свако окружно начелство добило је
упуства Министарства унутрашњих дела:
„1) Да се Народна Скупштина, изабрана за скупштински период 1887,
1888 и 1889 годину распусти на основу I одељка чл. 78. Устава земаљског, а на
одредби поледњег одељка чл. 113 закона о раду скупштинском;
2) Да се на основу чл. 78 устава земаљског и чл. 3 и 76 изборног зајона
скупштинског, на дан двадесет првог фебруара ове године предузме и изврши по
целој земљи избор Народних Посланика за трогодишњу периоду 1887, 1888 и
1889. године.
Саопштавајући овај указ Начелству Министарство унутрашњих дела у
свези предписа од 11 ов. месеца препоручује му:
а) Да се одмах обнародује у тамошњој окружној вароши и сваком срезу
свог округа; и
б) Да на основу прописа изложених у изборном закону Скупштинском,
нареи све штп је потребно за извршење истог Указа, обративши при томе
нарочиту пажњу, на наређења прописану у чл. 7,8,18-25,28,50-51, поменутог
изборног закона.
Овом приликом јавља се Начелству да по извештају Главне Контроле,
број посланика из тамошњег округа има да буде онолики, колико је за тај округ
означен.
Кад се врши избор посланика, бирачки одбор сваке изборне Скупштине
издаће сваком изабраном посланику пуномоћство, које сваки посланик треба са
собом да донесе у Скупштину, а записник о изборној скупштини, бирачки одбор
треба да достави полицијској управи, а ова Министру унутрашњих дела.
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Одмах по свршеним изборима посланика Начелство ће поднети
Министру унутрашњих дела извештај, у коме треба да означи: Име и презиме
сваког изабраног посланика, за коју је варош или срез изабран, његово занимање и
место живљења“.
На тим изборима Јагодински округ бирао је шест посланика: варош
Јагодина са 1.036 гласача једног посланика, срез белички са 9.079 три посланика и
срез темнићки са 7.250 гласача два посланика.143
Избори у Јагодини одржани су код суднице суда општине јагодинске.
Када се окупило преко двадесет бирача, председник општинског суда отворио је
суд тачно у осам сати пре подне и позвао бираче да изаберу бирачки одбор. У
бирачки одбор изабрани су житељи Јагодине: Сава Шпикља, трговац, Радован
Јовановић, предавач, Милорад Павловић, трговац и Тодор Николић, обућар.
Председник бирачког одбора био је председник општинског суда Милан
Раденковић, а деловођа Теофило Стаменковић, рачуновођа Суда општине
јагодинске. Формираном бирачком одбору предат је азбучни списак бирача. За
време гласања није уложен никакав ни усмени ни писмени протест, нити је било
каквог нереда.
У време када је сунце зашло, односно у пет сати и 34 минута, одбор је
наредио служитељима општинским, да никога више не пуштају у општинско
двориште. Они који су се затекли у дворишту били су позвани да гласају. Пошто у
општинском дворишту није било ни једног гласача, бирачки одбор је закључио
гласање и приступило се пребројавању гласова. Од 594 грађана Јагодине са
правом гласа, гласало је 230 гласача. Само су тројица кандидата добили гласове, и
то: Таса Ђикић 202 гласа, Петар С. Таушановић 27 и Мијалко Раденковић 1 глас.
Према гласовима Таса Ђикић је јавно оглашен за народног посланика за варош
Јагодину, и предато му је пуномоћство.144
Изборна скупштина за срез белички одржана је у Бунару, такође 21.
фебруара. Од присутних повереника, за бирачки одбор изабрани су: Урош
Вукићевић, Живан Радосављевић, Стеван Апостоловић и Илија Вукићевић.
Председник изборне повереничке скупштине за срез белички био је Алекса
Живановић. За деловође су изабрани Глиша Радојевић и Петар Д. Поповић.
Гласање је започето у 8 сати пре подне и трајало је до 16 часова. Укупно
повереника за срез белички било је 374, а од њих на биралиште је дошло и гласало
348 повереника. Од присутних повереника за Уроша Вукићевића, трговца из
Опарића, гласало је 348, за Данила Анђелковића 346, за Живана Радосављевића
321, за Стевана Апстоловића 28 и за Драгутина Петровића један повереник.
Према броју гласова за народне посланике за срез белички изабрани су: Урош
Вукићевић, трговац из Опарића, Данило Анђелковић, свештеник из Кијева у срезу
гружанском и Живан Радосављевић, тежак из Рибара.145
Среска скупштина за темнићки срез за избор посланика одржана је у
Варварину. Бирање је трајало од 8 сати пре подне па до 16. часова. Председник
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бирачког одбора био је председник суда општине варваринске, а чланови: Милета
Пауновић, Светозар Анђелковић, Груја Ивановић и В. Миленковић. Гласало је
укупно 237 повереника, а од кандидата гласове су добили: Васа Миленковић из
Милутовца 148 гласова, Милија Миловановић из Бачине 237, Милета Ајдуковић
из Обрежа 81, Аврам Ђокић из Јасике 50, Светозар Анђелковић из Бачине 47
гласова. За посланике среза темнићког изабрани су Милија Миловановић из
Бачине и Васа Миленковић из Милутовца.146
Ћупријски округ такође је бирао шест посланика са укупно 17.302 бирача.
Окружна варош Ћуприја имала је 961 бирача и бирала је једног посланика, срез
параћински са 6.257 бирача два посланика и ресавски срез, који је имао 10.084
бирача, три посланика. У Ћуприји је убедљиво победио Милија Ристић.147
Избор три посланика за ресавски срез за трогодишњи скупштински
период одржан је 21. фебруара у Свилајнцу. Рад је одпочет у 10 часова пре подне,
а завршен је у 2 сата после поде. У бирачки одбор изабрани су: Димитрије Катић,
тежак из Црквенца, Гаврило Милорадовић, трговац из Деспотовца, Никола
Протић, трговац из Медвеђе и Драгољуб Илијћ, трговац из Свилајнца. Од 398
повереника гласало је 360. На изборима за посланике било је четири кандидата.
Димитрије Катић добио је 359 гласова, Драгољуб Илијћ 359 гласова, Гаврило
Милорадовић 359 гласова и Димитрије Исаковић 3 гласа. Према гласовима, за
посланике изабрани су: Димитрије Катић, Драгољуб Илијћ и Гаврило
Милорадовић.148
Повереничка скупштина за срез параћински одржана је у Параћину 21.
фебруара. Од укупно 261 повереника дошло је 234. За народне посланике бирало
се између 13 кандидата. Од њих су добили гласове: 1. Лазар Бошковић, трговац из
Параћина 167, 2. Милан Илић, земљоделац из Мириловца 137, 3. Анта Марковић,
председник општине бигреничке 54, 4. Јеремија Миленковић, земљорадник из
Мутнице 39, 5. Миленко Јоксимовић, земљорадник из Д. Видова 30, 6. Добросав
Петковић, трговац из Параћина 29, 7. Ђола Пандуровић, председник општине
сењске 8, 8. Димитрије Димовић, трговац из Параћина 4, 9. Алекса Тотић, трговац
из Параћина 2, 10. Димитрије Катић, земљорадник из Црквенца среза ресавског 1,
11. Радисав Јовановић, земљорадник из Буљана 1, 12. Милош Лазић, кмет из
Мириловца 1, 13. Милета Николић, кмет из Супске 1 глас. На основу гласова, за
посланике су изабрани Лазар Бошковић, трговац из Параћина и Милан Илић,
земљорадник из Мириловца. Бирање је извршено у најбољем реду.
За краљеве посланике постављени су: Димитрије Димовић трговац из
Параћина, Милан Раденковић, председник Јагодинске општине и Петар Петковић,
телеграфиста из Јагодине.
Радикална странка је у Јагодинском и Ћупријском округу, као и у целој
Србији, однела убедљиву победу на изборима. Као главне разлоге изборне победе,
радикали су навели:
1) Радикална странка бори се више од 15 година,
146
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2) Радикална странка има за собом небројене жртве, чиваве батаљоне
страдалника, паћеника, бораца...
3) Радикална странка у дугогодишњој уставној борби васпитала је у свом
политичком духу читаву једну генерацију (Ђачићи, који су као
петнаестогодишњаци гутали радикалне проповеди данас су већ зрели људи од
тридесетак година).
4) Радикална странка за све то време никада није опорекла саму себе;
никада није имала власт у рукама, те да делима обеснажи своје партијске
проповеди.
5. Радикална странка близу 20 година стоји непрестано уз народ, делећи с
њим и добро и зло, из чега је проистекло „крвно и душевно сродство између
народа и ове странке“.149
Краљ је после завршених избора изјавио, да је Радикална странка на
изборима однела сјајну победу, али тиме је настала за странку већа одговорност.
Предлози посланика из Јагодинског и ћупријског округа
Мештани Деонице, Сиковца, Вољавча, Црнча и Каленовца предложили су
да се велике општине укину и да општина може да буде и до 100 глава, и да се
могу само она села спајати која то желе.150
Мештани Грабовице, Ломнице и Плажана предложили су доношење
решења:
а) да се општина плажанска разгрупише и по старом закону општине
групишу.
б) да се на сеоске и општинске утрине прирез не плаћа,
в) да се свештеницима у име бира плаћа на куће а не на главе, и да се бир
у пола смањи или да се остави општинама да се оне за то договоре.
г) да се плаћање дијурне среским лекарима, чиновницима и њиховим
служитељима укине.
д) да се чиновницима пензија укине, а инвалидима потпору саме општине
да плаћају.
Мештани Деонице и још четири села предложили су да се донесе закон,
да се бир у будуће не даје у новцу и по пореским главама, већ по старом обичају у
храни и по домовима.151
Милија Ристић, посланик за Ћуприју, предложио је да се акције свих
штедионица у Србији примају на државним касама за кауцију при разним
лицитацијама, што би се помогло трговцима, а и акције свих штедионица имале
би већу вредност.152
Алекса Нешић предложио је да се закон о сеоским дућанима од 4 сата
даљине, сведе на 2 сата и да се у њима може продавати само најнужније потребе
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сељачке, и то по цени која се може добити у вароши. Да се одреде веће казне за
оне који би продавали луксузну робу: кафа, шећер, минђуше и слично.153
Милија Миловановић је предложио да се одбаци предлог Алексе Нешића,
зато што је предлог штетан за земљу, јер се траже привилегије. Све што ће бити у
Београду биће свуда.154
Васа Миленковић, посланик за срез темнићки, 25. марта тражио је
поновни попис људства и имања у том резу. Комисија која је то вршила 1885.
године, учинила је велике штете народу, јер је, у свим општинама где је радила,
без разлике сваком становнику наметнула по два или више пута више земљишта
него што је сопственика имао. Осим тога, пописна књига је фалсификована, и то
нарочито у општинама: крчинској, која садржи осам села, милутовачкој и
коњушкој. Због оваквог пописа земљишта народ је плаћао огроман порез. Некима
је за исплату пореза продавана имовина, а многи су због тога западали у дугове.
Посланик је предложио да се сва земља у срезу темнићком поново премери, и да
се неправедно наплаћени порез народу врати или да се урачуна за следеће
године.155
Милија Ристић је 25. марта предложио промену извиђања кривичних
поступка. Према његовом предлогу измене и допуне закона о кривичном
поступку, односиле су се у овоме:
1. Да тужилац по свим преступима, који се извиђају и казне за приватну
тужбу подноси тужбу са доказима непосредно суду;
2. Да суд препис те тужбе, даје туженом на одговор и одреди му рок до
кога ће одговорити и именовати или поднети доказе за своју одбрану а сем тога
означити, колико му је година, и јели је кад и зашто осуђиван;
3. Да су тужиоци дужни да полажу суду у напред трошак за сведоке иначе
да поднесу уверење о својој сиромаштини; и
4. Да суд пошто добије одговор туженог или протече рок за одговарање,
одреди претрес и да се нареди да се до претреса прибави уверење о владању
оптуженога, а где је потребна кршеница и доказ о ранијој осуди па на претресу
испита доказе и једне и друге стране, и прими усмену тужбу од државног
тужиоца, и дело расправи.156
Живан Радосављевић, посланик среза беличког, предложио је да се у
интересу штедње и државног опстанка, додаци као и дијурне, поред припадајуће
плате чиновника, без разлике у којој струци чиновник био, укину. 157
Мештани села Катуна предложили су да сами за себе образују
општину.158
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Живан Радосављевић је предложио да се сви странци, који врше
дужности код прелаза преко железничке пруге замене српским држављанима,
којих је тада било у малом броју.159
Живан Радосављевић је још у децембру 1887. године тражио одговор од
министра, али није добио одговор. Радило се о томе, да су сви порески обвезници
у јагодинском и ћупријском округу, на име грађења моста на Морави код
Глоговца и Сталаћа, плаћали по 3, 85 динара. Питао је Министра грађевина шта је
учињено са тим новцем, и хоће ли градња да отпочне ове године.160
Васа Миленковић, посланик среза темнићког, предложио је ново
груписање општина, јер груписање општина по дотадашњем начину било је
штетно за народ. То је довело до умножавања чиновништва, што је довело до
повећања општинског приреза, који је надмашио непосредни порез. С тога је
предложио:
1. Да општине могу постојати од 250 глава пореских, где је толико и
раније имало и имали своју судницу.
2. Да се народу дозволи, да може радити у својим старим општинским
судницама од слабог материјала и у кући онаквој, какву општина буде имала; народу је немогуће нове зидати.
3. Да се установи редовна тромесечна или бар шестомесечна ревизија, над
свим општинским пословима, која би могла бар у неколико стати на пут
досадањем пљачкању народном.
4. Да се председницима општинским плата сведе на 0,50 динарских, а
члановима по 0,40 дин. Пара од сваке пореске главе на једно полугође.
5. Да се узакони, чим у једној општини 10 грађана примете на распоред,
изјаве кмету сумњу и виде кривице у радњи, да се на захтев њихов одмах сви
радови таквога кмета узму у претрес и оцену и ако се нађе, да је ма у чему
незаконито поступио на штету своје општине и својих грађана,- одмах од
дужности збаци, да више овај јадан народ не харају и себе недозвољеним начином
обогаћују.
6. Да може сваки грађани за кмета гласати, ма плаћао 2 динара
непосредне порезе, кад га од војске и од кулука нико не штеди.
7. Да се пооштри казна, која би кога на збору грдио и јавно, нападао и да
одмах такав са збора уклања.161
Васа Миленковић је упутио питање које се односило на реквизицију 1876.
године у српско-турском рату: „Узимана је реквизиција у срезу темнићком од
појединих људи, грађана, као: пшеница, јечам, сено и жива стока. Ово је разуме
се, све чињено по наређењу више власти и слато тамо, у магацине, где је наредбом
наређено.
Но, како ондашњи кметови нису имали ни писара ни људи, с киме би
могли ову ствар да руководе и квите им дају,- то је било наредаба од среске
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власти, а начелник среза био је начелник станице, да се купљена реквизиција
бележи у спискове и протоколе, па на свршетку утврде спискови који ће вредети.
Но, како рат престаде, званичник се одмах премести, и тако на више
места у срезу а и нашој општ. Милутовачкој, осташе спискови не потврђени.
Доцније, кад је тражено да се пријаве све реквизиције, наш је списак и највише
место, ондашња влада одбила; да ли је то, што кметови нису у своје време
поднели или је се тражила нека формалност, која услед промене кметова и њихове
небрижљивости није извршена?
Као посланик молим и предлажем народној скупштини, да изволи
решити: како да се да и поврати могућност, те да се призна људима реквизиција,
па ма се то још више чекало, само народ да дође до својих права, кад се то може
видети из магацинских књига, где је што и колико примљено.- Грех ће бити да се
то људима не плати“.162
Васа Миленковић поднео је и предлог о садњи дувана: „Од како је
престало и забрањено сађење дувана у округу јагодинском,- нарочито у срезу
темнићском, у селима: Јасици, Кукљину, В. Крушевици, Срњу, Гавезу, Шанцу,
Бошњану, Маскару, Варварину и др. селима која су се том производњом занимала
и отуда држави порез и прирез набављали, и све домаће трошкове са тиме
подмиривали,- од тада су људи са свим осиротели да не могу порез плаћати већ се
сви презадужили.
Зато као посланик овога среза предлажем народној скупштини да изволи
одобрити или дотичном г. Министру предложити,
1. да се у срезу темнићском округу јагодинском одобри сађење дувана,
као и то да се олакшају формалности законске око сађења дувана, како би могао
сиротни народ мању количину обрађивати;
2. да израђени дуван из магацина може сопственик свој еспап продати и
приватном трговцу а не само закупцу монопола дувана;
3. да трговци могу купљени дуван из магацина препродати и на стране
пијаце, кад га закупац неће да плати по вредности.
Са овим би уносили велики новац у нашу земљу, са овим би наш сиротни
народ оживио.
Молим Народну Скупштину да овоме предлогу обрати пажњу и не пређе
ћутке преко њега јер је од велике важности за нашег радника.163
*
Скупштина изабрана 21. фебруара 1888. године распуштена је 16. априла
исте године. Нови избори расписани су 14. октобра, а требали су да буду одржани
26. новембра. Због многих неправилности, нарочито око избора повереника, они
су поништени и поново расписани за 4. децембар. На предлог владе краљ је
одобрио да се избор повереника и посланика у целој земљи изврши под назором
нарочитих комисија, у којима би све политичке партије биле заступљене. Истим
указом први састанак Народне скупштине заказан је за 11. децембар 1888. године.
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На изборима право гласања имали су сви пунолетни грађани који плаћају
годишње преко 15 динара. Нису имали право гласања: 1. скитајући Цигани, 2. они
који су код других у служни под платом или издржавањем, као слуге, калфе и
шегрти, 3. који су осуђени због злочинства, за време док се не поврате у право, 4.
који су осуђени због преступа, који доноси губитак грађанске части, за време док
траје губитак права, 5. који се налазе у затвору или притвору, 6. они који су под
стечајем, 7. војници сталног кадра ма кога чина.164
Дана 4. децембра бирачи вароши Јагодине састали су се на биралишту
код суднице Суда општине јагодинске. Изборна скупштина отворена је у 8 сати
пре подне. У бирачки одбор изабрани су: Сава Шпикља, трговац, Милосав
Павловић, инжињер, Сретен Којић, бивши чиновник, и Алекса Вучковић, сарач.
За деловође изабрани су Димитрије Милојевић и Илија Пашић, званичници
општинског суда.
Гласање је завршено у три сата и педесет минута, када је сунце залазило.
За време гласања није учињен ни усмени ни писмени протест, нити је било каквог
нереда.
Од 441 гласача гласало је 245. На бирачким списковима било је 18
кандидата. Од њих су добили гласове: Милан Раденковић 166, Таса Ђикић 147,
Сима Стојковић 143, Аксентије Милићевић 127, Димитрије Маринковић 107,
Мијалко Раденковић 100, Васа Николић 76, Петар Пантић 92, Сава Живковић 6,
Антоније Рашић 3, Петар Андрејевић 3, Димитрије Донић 2, Цветко Миленковић
1, Атанасије Поповић 1, Стојан Цветковић 1, Петар Петковић 1, Петар
Таушановић 1 и Антоније Петровић 1 глас. Према добијеним гласовима за
посланике су изабрани: Милан Раденковић, председник Суда општине Јагодина,
Таса Ђикић, трговац, Сима Стојковић, члан општинског суда и Аксентије
Милићевић, папуџија из Јагодине.165
Избор народних посланика за срез белички одржан је у Рековцу 4.
децембра. Према записнику бирачког одбора, повереничка скупштина почела је
рад у 8 сати пре подне. Од укупно 418 повереника, на скупштини је гласало 390.
На изборима је учествовало 53 кандидата. За време избора није се ништа
непредвиђено догодило и они су се свршили у миру и добром поретку. Није било
никаквих жалби на ток избора. Избор посланика извршен је у присуству
краљевске надзорничке комисије.
Према извештају среског начелника ипак је било неправилности. При
избору народних посланика у Рековцу 4. децембра није било нереда, али било је
много претњи, агитације и наговарања. Гласање је било са штампаним белим и
црвеним листама. Од неких повереника узимане су беле листе кандидата из
напредне странке, па су цепане и гажене ногама. Црвене радикалне листе су са
претњом наметане људима. У томе се највише истицао Светозар Николић из
Белице. Од 53 кандидата за избор посланика, највише су гласова добили и
избрани за посланике: 1. Стеван Апостоловић из Жупањевца, председник
општинског суда 364 гласа; 2. Коста Н. Ристић, трговац из Јагодине 256 гласова;
164
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3. Милосав Витић, тежак из Домуз Потока 332 гласа; 4. Данило Анђелковић,
свештеник из Кијева у окружју крагујевачком 341 глас; 5. Живан Радосављевић,
тежак из Рибара 341 глас; 6. Сретен Којић из Јагодине, бивши срески начелник,
335 гласова; 7. Миливоје Петровић, тежак из Белушића, 285 гласова; 8. Антоније
Радисављевић из Међуреча, председник општине винорачке 299 гласова; 9. Ђорђе
Вукићевић из Опарића, бивши општински писар, 336 гласова; 10. Радисав
Милошевић, тежак из Сињег Вира, 321 глас; 11. Милун Јовановић, тежак из
Драгошевца 329 гласова; 12. Илија Петровић, механџија из Бунара 225 гласова.166
Гласање повереника за избор посланика за срез темнићки у Варварину
започето је 4. децембра у 9 сати а завршено у 19. часова. Посланике је бирало 252
повереника. Савршену већину добили су: Милија Миловановић из Бачине 250
гласова, Аврам Ђокић из Јасике 229 гласова, Васа Миленковић из Милутовца 249
гласова, Светозар Анђелковић из Бачине 236 гласова, Милета Хајдуковић из
Обрежа 206 гласова, Јанићије Петровић из Карановчића 167 гласова и Стеван
Радосављевић из Залоговца.
Још 20 кандидата учествовало је на посланичким изборима. Од њих
највише гласова имао је Ђорђе Настасијевић из Варварина 94, а Гаја ТрифуновићИвановић из Коњуха 76 гласова. Како Ђорђе Настасијевић није имао савршену
већину, поновљен је избор између њега и Гаје Трифуновића-Ивановића. На
поновљеним изборима Гаја Трифуновић-Ивановић, од 220 гласова, добио је 132
гласа, и изабран је за посланика.
Од осталих кандидата добили су гласова: Андрија Додић из Милутовца 1,
Ђорђе Чепурац из Обрежа 1, Живко Стефановић из Коњуха 1, Милен Вељковић
из Коњуха 2, Влајко Живковић из Беле Воде 21, Стеван Радојевић из Својнова 11,
Илија Брзић из Обрежа 64, Божин Јерић из Јасике 47, Мата Миленковић из
Обрежа 39, Вељко Савић из Маренова 5, Грујица Љубисављевић из Доњег Крчина
15, Станоје Долић из Варварина 16, Живко Бошњанац из Поточца 1, Алекса
Поповић из Милутовца 2, Милан Мишковић из Бошњана 2, Живојин Стојковић,
свештеник из Поточца 34, Миливоје Стевић из Доњег Крчина 9, Милисав Милић
из Варварина 27.
За посланике су изабрани: Аврам Ђокић, Милета Хајдуковић, Васа
Миленковић, Јанићије Петровић, Милија Миловановић, Стеван Радосављевић,
Светозар Анђелковић и Груја Трифуновић-Ивановић.
За време трајања избора достављен је акт бирачком одбору од начелника
среза темнићког датираног 4. децембра 1888. године, којим обавештава да је
бирач и бирани за посланика Милосав Мица Милић из Вaрварина осуђен
пресудом судова за злочинство. На основу изборног закона скупштинског, одбор
је једногласно решио да Милосав не може бити бирач, па његов глас није рачунат.
Милисав – Мица Милић је као коловођа са групом људи, међу којима су
били: Глигорије Чабрић, Живадин Миљковић и Марко Живановић, сви из села
Варварина, Милош Радовановића из Вратара и неки људи из Падежа, Залогојевца
и Бачине, ометао изборе. Они су на дан одржавања избора 7. септембра 1883.
године, са оружјем и батинама напали на канцеларију среза темнићког где је
166
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заседао бирачки одбор, с намером да га растерају, да пребију Станоја Прокића,
председника општине варваринске и бирачког одбора и отму печат. Када је
Станоје Прокић побегао у школу, они су опколили школу и тражили да Прокић
изађе. Претили су чак и да ће да сруше или запале школу. Нису хтели ни на позив
власти да се разиђу. Код школе су се налазили од 8 сати изјутра па све до 14
часова.
Милосав Мица Милић осуђен је на седам година робије у лаком окову, а
казна се рачунала од дана изречене пресуде, односно од 16. јануара 1886. године.
Глигорије Чабрић, Живадин Миљковић, Марко Живановић и Милош Радовановић
осуђени су на по две године затвора. Сви су још морали да плате разне таксе,
дангубе и хонорар адвокату Стевану Маленовићу из Ћуприје. Касациони суд је
24. маја 1886. године смањио казну Милосаву Мици Милићу на три године робије
у лаком окову и на пет година полицијског надзора, док је осталим оптуженима
потврђена казна од по две године.
Истог дана поднета је жалба Мијаила Кондића, пореског надзорника, на
избор Милије Миловановића, као и жалба среског начелника. Начелник среза
темнићког доставио је пресуду, којом је Милија осуђен на 8 година робије у лаком
окову и на 4 године полицијског надзора. Изборна комисија је обавештена о
случају Милије Миловановића и од председника владе и министра унутрашњих
послова.
Милији Миловановићу суђено је заједно са Ђорђем Петровићем,
адвокатом из Јагодине, Стојадином Стевановићем, тежаком из Залоговца, Петром
Милетићем, тежаком из Маренова и Николом Јаковљевићем, тежаком из Бачине.
Милија Миловановић осуђен је за дело велеиздаје и рада против владе и закона на
осам година робије у лаким оковима и на четири године полицијског надзора.
Оптужени Стојадин Стевановић и Петар Милетић ослобођени су казне за
велеиздају због недостатка доказа. Једино су морали да буду под полицијским
надзором по три године.
Бирачки одбор је ипак издао пуномоћје Милији Миловановићу, као и
осталим изабраним посланицима, а сва документа везана за избор достављена су
скупштини на решавање. Повереници су потписали изјаву да су знали за осуду
Милије Миловановића, али како је он после осуде био председник општинског
суда и посланик предходне скупштине, сматрали су да и сада може бити
посланик.167
Још при избору повереника крајем новембра било је двоумљења око
учешћа на изборима Милије Миловановића и Светозара Анђелковића, мештана
Бачине. На завршетку избора за поверенике примећено је да су њих двојица
гласали, мада нису били уведени у бирачке спискове. Бирачки одбор је прихватио
њихове гласове, пошто су бирани за поверенике. Осим тога, по достави среских
власти, Милија Миловановић није могао да буде биран нити бирач, јер је осуђен
за злочинство, а Светозар Анђелковић због тога што је под ислеђењем због утаје.
Начелник среза темнићког упутио је допис 20. октобра, у коме обавештава о
наређењу да Милија Миловановић буде подвргнут издржавању казне полицијског
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надзора у трајању од четири године. Насупрот томе, Начелник окружја
јагодинског упутио је допис среском начелнику са актима из којих се види да је
Милија Миловановић ослобођен издржавања осмогодишње робије. У
међувремену тражено је мишљење о потреби четворо-годишњег надзора, јер
Милија Миловановић није пристајао на то. Комисија је после свих недоумица, на
крају тражила тумачење од председника Министарског савета и министра
унутрашњих дела, о помиловању од свих или само неких казни. Недоумицу
комисије нарочито је подстакла чињеница да је Милија Миловановић, после осуде
биран за главног кмета општине у Бачини и посланика Народне скупштине.168
Избор повереника за Свилајнац извршен је 21. новембра у згради
општинског суда. Комисија је најпре утврдила да списак бирача, који је током
законског рока био изложен слободном прегледу. На бирачки списак није било
никаквих примедби. Затим је комисија прешла на преглед пореских књига, према
којима је састављан списак, и нашла да је списак исправан. Гласање за избор
повереника текло је у потпуном реду. Сви који су имали право гласа поименице
су гласали. Од 640 грађана са правом гласа, гласало је 165. Рад је отпочет у 8 сати
ујутру и завршен је заласком сунца.169
Избор у Свилајнцу за срез ресавски започет је у 9 сати у Суду варошице
Свилајнца. Тада је начелник среза ресавског у присуству краљевско-надзорне
комисије и повереничке скупштине прочитао краљев указ о одржавању избора на
дан 4. децембра. После избора бирачког одбора приступило се самом гласању. Од
409 повереника гласало је 392. Избор се вршио по именичком гласању. Према
резултатима гласања, добили су гласове: 1. Димитрије Катић, тежак из Црквенца
398, 2. Петар Милојевић, тежак из Луковице 397, 3. Гаврило Милорадовић 397, 4.
Мита Исаковић, трговац из Свилајнца, 5. Драгољуб Илијћ, трговац из Свилајнца
397, 6. Никола Протић, трговац из Медвеђе 397, 7. Таса Марковић, трговац из
Свилајнца 397, 8. Аврам Пајкић, тежак из Јеловца 396, 9. Јован Стевановић, тежак
из Гложана 395, 10. Милија Васић, тежак из Глоговца 391, 11. Паун Грујић, тежак
из Јасенова 358, Аћим Протић, свештеник из Дворишта 323. Они су изабрани за
посланике среза ресавског.
Од осталих кандидата, гласове су добили: Алекса Радовановић,
свештеник из Медвеђе 34, Таса Вељковић, тежак из Глоговца 69, Тодор
Најдановић, тежак из Свилајнца 6, Васа Радмировић, тежак из Рајкинца 6, Павле
Крстић, свештеник из Свилајнца 4, Богосав Давидовић, тежак из Липовице 2,
Ђорђе Поповић, свештеник из Вел. Поповића 2, Коста Тодоровић, тежак из
Купиновца 1, Тома Андрејић, трговац из Деспотовца 1, Сима Тимотијевић, тежак
из Рајкинца 1, Никодије Миленковић, тежак из Стрмостена 1, Миладин Ивановић,
тежак из Тропоња 1.170

168

АС, Вел. НС, Ф I, р-1/1888.
АС, Вел. НС, Ф I, р-1/1888.
170
АС, Бел. НС, Ф I, р-1/1888.
169

81

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4
Избори су обављени у потпуном реду. Жалбу је поднео Миљко Петровић,
тежак из Тропоња. Његова жалба се односила на избор Пауна Грујића, тежака из
Јасенова, јер је сматрао да није имао навршених 30 година.171
Избори у Ћуприји трајали су од 8 часова пре подне па до 15 часова и 50
минута. Од 522 бирача, гласало је 233. Од бираних кандидата, гласове су добили:
1 Милија Ристић, трговац 168, 2. Никола Шашић, трговац 164, 3. Станоје
Крстић 162, 4. Милојко Пешић, тежак 161, 5. Владимир Пеливановић, трговац 72,
6. Димитрије Лазић 67, 7. Љубомир Момчиловић, трговац 67, 8. Таса Милошевић,
тежак 61, 9. Лазар Цветковић, трговац 5, 10. Милош Микић, трговац 3, 11. Младен
Микић, кафеџија 1, 12. Ранђел Љубичановић, тежак 1, Лазар Банковић 1 глас.
За посланике су изабрани: Милија Ристић, Никола Шашић, Станоје
Крстић и Милојко Пешић.
Избор је протекао у најбољем реду. Жалбе није било.172
Параћински срез бирао је осам посланика за Велику народну скупштину.
Од 261 повереника, гласало је њих 200. За посланике изабрани су: 1. Лазар
Бошковић из Параћина 197 гласова, 2. Димитрије Димовић из Параћина 197
гласова, 3. Игњат Вељковић из Доњег Видова195 гласова, 4. Милан Марковић из
Мириловца 195 гласова, 5. Милија Ракић из Горње Мутнице 195 гласова, 6.
Димитрије Лукић из Бошњана 195 гласова, 7. Јован Милосављевић из Супске 195
гласова, 8. Радован Миленковић из Стубице 181 глас.
На изборима су још учествовали и добили гласове: Мика Савић из
Буљана 17, Урош Стојановић из Доњег Видова -, Никола Ристић из Ћуприје -,
Лазар Димитријевић из Милутовца -, Стеван Марић из Бошњана -, Илија
Стевановић из Паљана -, Вулета Поповић из Параћина 3, Димитрије Столић из
Стубице -, Петар Ружић из Параћина 2, Ђорђе Пандуровић из Сења -, Мика
Теодоровић из Сења 2, Крста Трифуновић из Секирице -, Димитрије Лазић из
Параћина 2, Јеврем Јанчић из Параћина 2, Маријан ..., кафеџија из Бигренице,
Лазар Симић из Параћина 2 гласа.
Гласање је обављено у најбољем реду. Против избора за време трајања
није било никакве жалбе. После избора, краљевској изборној комисији предате су
две жалбе: Николе Јоцића, абаџије из Параћина и Милоша Ђокића из Параћина.
Осим ових жалби, при завршетку одборског рада, 50 повереника општине
параћинске, који су припадали Напредној странци на челу са Јевремом Јанчићем
изјавили су комисији да се уздржавају од гласања из страха, јер су предходне
ноћи, од стране противничке стране упућене претње, ако не гласају за радикале.
Страх је појачан и чињеницом да се десила паљевина једном од повереника. Једна
жалба била је упућена против избора Димитрија Димовића, јер није плаћао
потпуни порез.173
Против Лазара Бошковића и Никодија Милетића, Комисији за избор
посланика поднете су две жалбе. Ове су поднете 4. децембра. Једну жалбу поднео
је Никола Јоцић, абаџија из Параћина, а другу Милош Ђокић. Николу Јоцића је
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вербално напао Лазар Бошковић, када је ушао у његову кафану. После увреда, на
наговор радикала Глигорија Стевановића, један члан те странке је грубо избацио
Николу Јоцића из кафане. Милош Ђокић није био члан ни једне странке, али је
поднео жалбу када је у кафани Лазара Бошковића чуо позив Никодија Милетића
да се гласа по листама које су подељене, а ако ко од напредњака буде код суднице
у време гласања узвикнуо је „слободно побијте их“.174
Према тврђењу напредњака било је више случаја застрашивања од стране
радикала. У двориште Лазића у Ћуприји убачен је динамит. Нико није страдао, јер
је кућа била празна, али учињена је материјална штета. Веровало се да је то
учињено зато, јер су га напредњаци кандидовали за посланика.175
У Варварину је 21. новембра 1888. године убијен Марјан Петровић, кмет
из Крвавице, „познати и уважени напредњак“.176
Васа Миленковић, председник општине бошњанске, жалио се на рад
комесара. Тврдио је да сами врше изборе, по једној листи која се уноси код њих и
износи.177
Мијаилу Благојевићу, поверенику из Доњег Видова, упаљена су два стога
сена и осам кола шаше, зато што је изјавио „бираћу људе од реда и
законитости“.178
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Видело, Београд, бр. 104, од 18. новембра 1888. године.
176
Видело, бр. 136, од 23. новембра 1888. године.
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Видело, бр. 139, од 30. новембра 1888. године.
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Видело, бр. 142, од 6. децембра 1888. године.

83

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4

84

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4

Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЋУПРИЈСКОМ ОКРУГУ
1889/1890. ГОДИНЕ179
Током ове школске године стање школа није било добро. Општинске
власти нису нигде извршавале одлуке школских одбора. Ни школски прирези
нису нигде прикупљани. Ни једна школска зграда ове школске године није
поправљана, мада је било потреба за тим. Само су поједине зграде окречене и то
пред испит.
Стање учила такође је било лоше. Ни једна школа није имала друге
рачунаљке, осим оних за први разред. Само школа у Црквенцу имала је две
рачунаљке, али су биле у тако лошем стању да нису ни коришћене у настави.
Гимнастичких справа није било. У оквиру зоолошких и ботаничких збирки само
су постојале Шрајберове слике. Просветне гласнике примале су све школе.
Продужних школа није било.
1. Сикирица
Школа је имала два одељења.
1. Спасоје Бркић, привремени учитељ трећег и четвртог разреда, био је
вредан и савестан радник. Оцењен је одличном оценом.
2. Косара Пешић, привремена учитељица првог и трећег разреда. Почела
је да ради од 12. маја. Пошто је недавно дошла у школу, оцењен је успех ђака
оценом „добар“, а ред и чистоћа у школи оценом „одличан“. Програм није био
завршен због боловања и смрти предходне учитељице, и скорог доласка нове
учитељице. Спасоје Бркић је мењао учитељицу 19 дана.
Учитељи нису имали баште, већ су добијали новац за исхрану. Школска
зграда била је лепа, али биле су потребне поправке. Новчане казне од стране
Школског одбора стално су изрицане, али нису наплаћиване. Од 848 динара
изречених казни, наплаћено је 393 динара. То су платили само житељи Сикирице.
Крежбинац је плаћао школске прирезе планској школи, а деца из овог села
похађала су школу у Сикирици. То је исто важило за Горње Видово. Текија и
Давидовац упућивали су новац у Сикирицу, а деца су ишла у друге школе.

179

АС, МПс, Ф XXXIX, р-120/1890.

85

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4
2. Доње Видово
Одељење са ђацима трећег и четвртог разреда водила је Даринка
Миловановић. Отпочела је са радом 10. априла. Пре ње учитељица је била Милева
Миленковић, која је умрла око 20. марта. Због болести готово да ништа није ни
радила. Када је нова учитељица дошла у школу, затекла је само 7 ученика, док
остали нису никако ни долазили у школу. За кратко време постигла је одличан
успех, због чега је била нарочито похваљена Министру просвете од стране
школског надзорника.
У одељењу са ђацима првог и другог разреда радила је Видосава
Петковић. Била је врло марљива учитељица али и тиха, па су и ђаци врло тихо
одговарали. Оцењена је одличним успехом, мада је мењала учитељицу трећег и
четвртог разреда од 17. децембра 1899. године.
Општина се није никако бринула о школи. Председник школског одбора
био је уједно и председник општине. Ништа није знао о утрошеним парама за
школу. Казне су изрицане ђачким родитељима, али нису извршаване. Видосава
Петковића платила је својим новцем неку школску потребу. Кад је држан испит
чланови школског одбора нису ни присуствовали. Уместо њих, поред друге
учитељице, испиту је присуствова и Вучко Милошевић из Чепура.
Учитељице нису имале прописане баште, нити им се за то плаћало. У
делу школског дворишта, који су лепо обрадиле, засадиле су: кукуруз, грашак,
пасуљ, боб, лук и кромпир.
3. Плана
У четвороразредној школи радио је као хонорарни учитељ Атанасије
Цветковић, свештеник. Постигао је са ђацима добар успех. Био је по мало сујетан.
Желео је у свом селу да буде и свештеник и учитељ. Неки од парохијана сматрали
су да ће на тај начин много да се обогати.
Заменио је учитељицу, која је своје ванбрачно дете бацила у нужник.
За оправке председник се није старао. Школа је имала новаца, али су их
кметови утрошили. Школска авлија била је разграђена. Од ђачких родитеља није
наплаћен ни један динар казне. Учитељ је имао њиву засађену кукурузом.
4. Доња Мутница
У четвороразредној школи радила је само Катарина Тотић, стална
учитељица. Била је вредна и доста је урадила. Понашала се веома сурово, и била
је свађалица. Доста деце је боловало од сифилиса.
Према броју ђака требало је поделити разреде на два одељења. Према
великом броју ђака успех је био одличан. Школска зграда је била добра, али
недовољно оправљена. Новчане казне су изречене, али нису извршаване.
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5. Сење
У четвороразредној школи радила је Милева Протић, стална учитељица.
Уложила је велики труд да би постигла бољи успех За свој рад оцењена је врло
добром оценом. И у овој школи доста деце је боловало од сифилиса. И поред тога,
сва деца су пила воду из истог суда.
На име баште учитељица је добијала накнаду у новцу. Новчане казне
нису наплаћиване. Школа није поправљана.
6. Ћуприја
Михајло Остојић, учитељ првог разреда мушке школе. Од уписаних 58
ученика, на испиту је било 53 ученика. Деца су неуредно долазила у школу.
Школа је била распуштена месец ипо дана због болести. С обзиром на велики број
ђака, неуредно долажење и распуштање школе, успех је оцењен врло добром
оценом.
Христина Миленковић, учитељица другог разреда мушке школе, оцењена
је одличном оценом. Била је способна, али и мало слободнија у понашању.
Владислав Кнежевић водио је ученике трећег разреда мушке школе. Био
је одличан учитељ и оцењен је одличном оценом. Одличном оценом оцењен је и
учитељ четвртог разреда мушке школе Гаврило Ранковић.
Наставу је ометала близина кафане, која се налазила преко пута школске
зграде. У тој кафани су се окупљали развратници и пијанице. Много се псовало и
трескало столицама по столовима.
У женској школи радиле су Љубица Кукић са првим и другим разредом,
и Јелисавета Жерић са ученицама трећег и четвртог разреда.
Женска школа налазила се у приватној згради, која је била неподесна.
Трећи и четврти разред радила су у два мала собичка, па се учитељица стално
шеткала између просторија. Учионица првог и другог разреда била је обојена
лошим бојама, што је сметало дечијем виду.
7. Бигреница
У школи је радио Цветко Милошевић, заступник. О његовом раду, и
односу становништва према школи, врло похвално је известио школски
надзорник: „Нису Власи онакви отпадници од нас и српске књиге, како их ми,
писмени људи, намерно представљамо. Чини ми се, да ни један ђачки родитељ
није с испита изостао: све је то дошло са пуно радозналости да се увери, колико је
његов Павун или Јанкуљ научио, па се мршти и негодује, кад туђе дете зна боље
од његовог. Док је тако у овом селу, у коме је само један Србин-учитељ, дотле сам
по српским селима с нестрпљењем ишчекивао, и муке ме спопадале, док да се
појаве њихове милости-чланови школ. одбора.
Кад учитељ-сплетен и сметен, као што је овај-може за 4-5 година успети
да деца потпуно српски говоре, ја што би се могло очекивати од једног одличног
наставника, кад би му се за нарочит његов труд нарочито и платио.
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Деца пажљиво слушају сваку учитељеву изговорену реч, па је после
памте, и муче се како да је не забораве.
Знатна особина код ових Влашића, кад српски говоре, та је: што им
именице имају само први падеж, и што придеве и заменице мушког и средњег
рода замењују женским, а овај опет, само обратно, само мушким, те по томе
излази, да средњег рода нема никако.
Ђаци су красни школски материјал: радо уче и примају. Па и њихови
родитељи заузимљиви су за школу. Вољни су да имају једно одељење за женску
децу. Ове године биле су две девојчице; а на годину, рекоше ми, број ће их се
повећати.
„Што се тиче самог учитеља, имам да кажем: да је уложио огроман труд,
али невешт до зла бога. Па и код овако неспретна наставника наиђох на нешто
што ме је зачудило. То је диктирана српска историја. Прегледао сам је сву, и
дивно чудо, не нађох ни једне излишне речи. Истина, да ту није све, али оно што
је са децом прешао-лепо је сређено“.
За рад учитеља и стање у школи добијена је оцена „врло добар“. И овде су
казне остале ненаплаћене.
8. Деспотовац
У четвороразредној школи радио је Светолик Брзаковић, заступник
учитеља. Рад је започео 4. марта 1890. године. Према мишљењу школског
надзорника није дорастао за звање учитеља, а то није могло да се очекује ни у
будућности. Школски дневник је водио неуредно и обичном оловком. Од 20
уписаних ученика првог разреда на испиту их је било свега осморо. Сва деца су
била збуњена и престрављена. Сумњало се да их је учитељ душмански тукао.
Учитељ је оцењивао ђаке са петицама и четворкама, а једва да је неко од њих знао
за тројку.
На испиту, који је школски надзорник водио уместо учитеља, тражено је
само минимално знање из српског језика и рачуна за превођење у старије разреде,
да ученици не би изгубили годину. Учитељ је оцењен слабом оценом, јер није ни
у чему извршио своју дужност.
Школа се налазила у приватној згради, која је била доста неуредна.
Општина ништа није урадила што јој је била дужност по закону. Школске клупе
су биле лоше, табла необојена. Школски прирез се није купио. Изречене казне
остале су ненаплаћене. Од учила школа је имала карту Балканског полуострва и
неке гимнастичке справе.
Село Ломница је припадало Деспотовцу. Имало је преко 200 домова, али
већ 7 година ни једно дете није похађало школу ни у Деспотовцу, ни у другом
месту. Лоше вођење школе било је и раније. Предходни учитељ записао је поред
имена једног ученика да је умро, а дете је било живо.
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9. Велики Поповић
Лепосава Милетић водила је ученике првог и другог разреда. Била је
вредна, али њени ученици нису знали да читају. Поред тога добила је врло добру
оцену. Учитељица није била задовољна оценом, већ је претила да ће од Министра
просвете тражити другу ревизију.
Стеван Радовановић водио је ученике трећег и четвртог разреда. Оцењен
је одличном оценом.
Школа је имала две највеће и најлепше учионице. У трећој учионици
становала је учитељица. Школски одбор и општинска власт мало су водили бригу
о школи. Новчане казне нису наплаћиване. Учитељи су на име баште добијали
накнаду у новцу.
10. Медвеђа
Ђорђе Ивковић водио је трећи и четврти разред. Оцењен је одличном
оценом. Од свих учитеља он је најбоље обрадио земљопис. Потпуно је упознао
ученике са домовином. У Медвеђи је радио 20 година. Тражио је премештај за
Београд ради деце.
Тодора Николић, привремена учитељица, водила је први и други разред.
Добила је врло добру оцену, али показано знање није одговарало тој оцени. Рачун
је са великим успехом предавала.
Медвеђска школа била је најгора. Нигде није било хлада. Преко целог
дана у згради је владала велика врућина. Двориште је било мало и без иједног
дрвета. Деца нису имала ни добру пијаћу воду. На школском бунару цело село је
доводило стоку.
Учитељи су на име плате добијали накнаду у новцу. Одлуке школског
одбора општинска власт није извршавала.
11. Тропоње
Са свим разредима радио је Петар Стрелић, привремени учитељ. Оцењен
је врло добром оценом. Читање је било слабо, јер је од 48 ђака, 35 било Влаха.
Учила су била доста похабана. Нарочито су неупотребљиве биле карте и
Шрајберове слике.
12. Седларе
У школи је радио Сава Марковић, привремени учитељ. Био је примеран
учитељ. Имао је читав расадник калемљеног воћа. Ђаци су сами калемили воће.
Ученици су га много волели и поштовали. Мештани су се поносили учитељем.
Предложен је да добије похвалу од стране Министра просвете. Оцењен је врло
добром оценом, само због лошег акцента. Учитељ је имао њиву засађену разним
поврћем. Новчане казне од ђачких родитеља нису наплаћиване.
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13. Бобово
Ранко Ранић радио је са свим ученицима од 1. октобра 1889. године. За
свој рад оцењен је одличном оценом. У предавању је био доста невешт, али био је
доста вредан. Претходни учитељ није уписивао приправни разред да би лакше
радио са осталим ђацима, па ове године није било првог разреда. У школи су
остала само влашка деца, док су српска деца похађала школу у Свилајнцу. У овој
школи постојало је најбоље војно вежбање.
Школска зграда била је у добром стању. Школски рачуни су били
запетљани. Председник није располагао правилно школским новцем. Издавала су
се лажна уверења о новчаним казнама. Школа није имала бунар.
14. Дубница
Школа није имала учитеља од марта 1890. године. Табле су биле
неофарбане, столице уковане, а скамије су више личиле на „ робијашке мртвачке
сандуке“. Деца нису знала ништа. Што је иоле знало да чита и рачуна пребачени
су у старије разреде. Школа је добила оцену „рђав“.
Школска зграда била је оправљена али тескобна за 40 ђака.
15. Црквенац
Зорка Тодоровић, привремена учитељица водила је сва четири разреда.
Учитељица је оцењена одличном оценом. И у Црквенцу нису наплаћиване
новчане казне, али су овде ђаци много уредније долазили у школу. На школској
згради било је потребно извршити многе поправке.
16. Гложане
У школи је радила Милева Окановић, привремена учитељица. Била је
аљкава али и способна учитељица. Није умела да бележи статистичке податке.
Уписник није био попуњен две године. Оцењена је врло добром оценом.
Учитељица је волела да пије, па је предложен премештај у неку бољу
средину да би се спасила од ове страсти. На име баште добијала је 60 динара
месечно. Нису се извршавале одлуке школског одбора. Школа је имала врло лоше
нужнике.
17. Војска
Светислав Тодоровић, заступник радио је са свим ђацима. У школу је
дошао 4. јануара 1890. године. Уложио је много труда да би постигао што бољи
успех. Рад је био правилан, и мало невешт. Понашање према деци било је
одмерено.
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Школа је у време доласка школског надзорника била готово празна, иако
је у селу било доста деце. Четврти разред имао је само 3 ученика. Претходни
општински председник није желео да извршава одлуке школског одбора.
Школска зграда била је слаба и трошна. Људи су се лоше односили према
школским потребама. Школа је делила неке просторије са судницом, што је
остављало могућност ширења заразних болести.
18. Глоговац
Софија Петровић водила је ђаке првог и другог разреда. Била је марљива,
вредна и лепог понашања. Школски надзорник је оценио учитељицу одличном
оценом, и предложио је премештај у неко боље место. Ђаци су неуредно похађали
школу. Однос родитеља и општинске власти према школи био је лош.
Велимир Петровић водио је ученике трећег и четвртог разреда. Оцењен је
одличном оценом, и према мишљењу школског надзорника спадао је у ред врло
добрих учитеља.
Учитељи су на име баште добијали накнаду у новцу.
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„

Имућ.

Списак
ђака ћупријског округа и вароши Ћуприје,
који се предлажу за испис
Како се
учило

Није
походио
школу
вр. добро

7,6
1

4 пута
свега 24
дин.
у 5 пута
43 дин.

Има преко
14 година
Сиротиња у
кући
Нема
задруге

48

Није

Није
долазио
добро

26,
50

опомено
м
није

Пуки
сиромах
Нема
задруге
Болесно и
немоћно
Никога свог
нема. Чува
га стара
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Петар Уроша
Гајића

Дреновац

1886

III

добро

у 7 пута
са 93 дин.

Тома Миладина
Живковића

Крежбинац

1886

III

вр. добро

у 2 пута
са 6 дин.

Радисав Милете
Николића

Сикирица

1886

III

„

45

није

Миленко Ђорђа
Савића

Ратаре

1886

III

„

56

опомено
м

Марко
Глигорија
Симића
Станоје Милана
Трифуновића

Дреновац

1886

III

„

30

„

Крежбинац

1887

II

добро

Дреновац

1888

I

слабо

Дреновац

1882

III

Није
длазио

Стрижа

1887

III

добро

8

Чепуре

1884

IV

60

Плана

1886

IV

Није
долазио
добро

„

1885

IV

рђаво

10

Тома Проке
Јеремића
Милан Вас.
Стефановића
Душан Анте
Тимића
Вучко Милов.
Антонијевић
Вукадин Милете
Вељковића

Драгољуб
Димитр.
Љубисављевић

није

17

30

баба. Има
14 г.
Сирот. Он
је у кући
најстарији.
Деца из два
три брака
Има 15 г.
Убојица,
неморал.
владања.
Кужи другу
децу.
Нема
задруге.
Прешао
године.
Има
војника;
нема
задруге
Преко 14
год. Има
војника
Нема
никога до
сироте
мајке
Суманут
Пуки
сиромах.
Стар
Отац је
само сам.
Јехтика у
гркљану
Отац сакат
и за рад
неспособан.
Следеће
дете
драговољно
даје у
замену
Неће у
школу;
бежи у
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Љубисав
Сибина Јевтића
Милован
Димитр. Симића

Клачевица

1887

II

вр. добро

Шалудовац

1886

IV

„

Јован Спасоја
Јончића

Ћуприја

1888

I

добро

Милан Лазара
Банковића

„

1887

I

рђаво

Живојин Анте
Лазића

„

1886

II

„

Станоје
Максима
Николића

„

1886

II

добро

Милан Ивана
Србуловића

„

1885

IV

слабо

Ђорђе Миленка
Богдановића

Кованица

1888

I

Није
долазио

Груја Јанка
Миуцића

Бигреница

1886

II

добро

Милан Павла
Филиповића

Бигреница

1889

I

слабо

Павле Јанка
Флорића

„

1887

I

Није
долазио

Сава Јанка

„

1888

I

„

20

25

40

20

20

планину;
Отац га
убије-не
помаже.
сифилис
Све му се
имање
продаје.
Сиротиња.
Лекар.
уверење од
епилепсије
Три године
учио I
разред
Учио три
године.
Покварен
дечко.
Ни тутори
не знају где
је. Три год.
се води у II
разреду.
Сакат,
неспособан
за долажење
у школу.
Скоро се
вуче.
Не мође
отац да га
нагони.
Отац
самосам.
Сиромах.
Сулудастбежи од
школе
Отац и он.
Никога
више у кући
немају. Дете
пуно
вашију.
Сироти.
Сулудаст.
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Думитровића

Паун Јанка
Плашинта
Аксентије Дине
Марковића

Не смеју га
нигде самог
пустити.
„„„

„

1888

I

„

Језеро

1887

II

вр. добро

Бигреница

1884

III

„

„

1889

I

„

В.
Поповић

1889

I

Није
долазио

Јеремија Ненада
Марковића

„

1887

III

„

Милисав
Милана
Михајловића

„

1887

III

добро

22

Милорад
Арсенија
Рајковића

„

1886

IV

вр. добро

40

Грабовица

1888

I

добро

„

1888

II

добро

С(Р)танко Јанка
Мегића

Војин Мих.
Пасуљана

Сава Јанка
Миливојевића

Мијајло Андрије
Маленовића
Станимир
Владислава
Илића

23

30

Има само
сироту
мајку
Погинуо му
отац. Нема
сад никога.
Отишао у
службу за
порез.
Мајка му се
преудала.
Дете живи
од
милостиње
свог стрица.
Отац глув.
Нема
никога.
У задрузи
је. Стриц
неће да га
школује.
Стање
добро.
Самац без
икога свог,
осим оца
глувог
Отишао на
занат,
пореза на
туђем
земљишту
наслеђено
презадужен
о
Никога и
ништа нема
Пао с дрва,
па сад преко
реке неће
прећи.
Школа је
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Живојин
Никодија
Стојановића
Столета Милоја
Јанковића

преко реке.
Убоги
сиромах,
болешљив
Лекарско
уверење. од
хроничног
запаљења
душника; не
може да
говори.
Престарео,
болестан,
неуредан.
Отац сакат

Врлане

1887

III

добро

20

Тропоње

1887

II

добро

20

Радосав Здравка
Милорадовића

Купиновац

1885

IV

рђаво

20

Љубисав Павла
Стефановића
Павле Петра
Лунгића

Бобово

1886

III

одлично

„

1886

III

добро

10

„

1889

I

вр. добро

12

Гаврило Стојана
Вучковића

Црквенац

1888

I

рђаво

14

Новак
Станимира
Андрејића
Љубомир
Аксентије
Ђурђа Вујичића
Нићифор Симе
Вучковића
Милић Радосава
Петровића
Манојло
Радосава
Стефановића

„

1888

I

није
долазио

30

Гложане

1888
1887

II
III

одлично
„

14
„

„

1887

III

добро

14

У целом
селу највећи
сиромаси.
„

Бресје

1887

III

добро

10

Сиротиња

Гложане

1889

I

добро

Војска

1889

I

слабо

18

„

1887

I

рђаво

Седи код
стрица који
га храни.
Оца нема.
И у школи
мокри под
собом.
Три године
учи I

Димитрије
Павла
Адамовића

Светолије
Милана
Настасијевић
Борисав Милоја
Милановића

Отац даје
млађег, овај
да му
помаже.
Отац
осакаћен у
рату, па
неспособан.
Несретно
дериште;
ништа не
учи, квари
другу децу.
епилепсија
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Алекса Милоша
Милорадовића
Стојан Тодора
Радосављевића

Глоговац

1888

I

слабо

Крушар

1884

IV

„

Божидар
Злативоја
Добросављевић

Дубока

1886

III

добро

30

36

разред. За
шкоку
неспособан.
Мокри под
собом.
Сиромах.
Ни казна се
не може
наплатити.
Боле га и
смрде му
уши.
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Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ГИМНАЗИЈА
У МОРАВСКОМ ОКРУГУ
1.

Гимназија у Параћину школске 1890-1891. године
На почетку школске године био је потпуни број наставника, па су и сви
предмети били заступљени. Од вештина нису били заступљени певање и свирање.
За ове вештине већ две године није било наставника. Ипак до краја школске
године нису сви наставници предавали. Наставник телесног и војног вежбања
радио је до краја марта. Разрешен је дужности, по својој моби, 1. априла.
Наставник слободоручног цртања и лепог писања разрешен је дужности 1. јуна, а
радио је до 9. маја. Наставница женског ручног рада разрешена је дужности
крајем јуна, али од 14. априла па до краја школске године налазила се на
боловању.
Половином октобра Стево Чутурило, учитељ језика, био је премештен у
алексиначку нижу гимназију. На његово место постављен је Коста Николић,
дотадашњи предавач чачанске гимназије.
Ове школске године двојица наставника положили су професорски испит.
Предавања су отпочела 1. септембра 1890. године. Настава се одвијала са
мањим прекидима. Наставници су били одређени за председнике бирачких
одбора, па због тога настава није држана од 10. до 19. септембра. Настава није
држана од 23. децембра 1890. године до 3. јануара 1891. године, јер су наставници
били одређени за пописиваче. Један од наставника, због полагања професорског
испита није радио 20 дана.180
Уписаних ученика у почетку школске године било је 162. У први разред
уписано је 57 ученика, у други разред 48, трећи разред 28, и у четврти разред 29
уленика. Главни испит полагало је 138 ученика. Из првг разреда полагало је 48, из
другог 40, трећег 23 и из четвртог разреда 27 ученика. Испите је положило 77
ученика: први разред 23, други разред 21, трећи разред 12, четврти разред 21. На
понављање испита из једног или два предмета имало је право 43 ученика. Из
првог разреда 9, другог разреда 17, трећег разреда 11 и четвртог разреда 6
ученика.181
Испите су поновили из предмета:
180
181

АС, МПс, Ф XXXVI, р-179/1891.
АС, МПс, Ф XXXVI, р-179/1891.
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У првом разреду - један ученик из српског језика, из земљописа 6, из
рачуна 3, из зоологије један, геометријског цртања 3 ученика.
У другом разреду – из српског језика 3 ученика, из немачког језика 10, из
рачуна 11, из земљописа један и један из ботанике.
У трећем разреду – из немачког језика 5 ученика, из француског језика 2,
из рачуна 7, из физике 3, из земљописа један ученик.
У четвртом разреду – из немачког језика 3 ученика, из историје српске
један, из земљописа један, из алгебре један, из хемије један ученик.
Разред је поновило 15 ученика првог и два ученика дугог разреда. Као
неспособан отпуштен је један ученик првог разреда.182
За одличан и врло добар успех и примерно владање награђено је књигама
18 ученика: у првом разреду 6, другом разреду 6, трећем разреду 2 и четвртом
разреду 4 ученика.
Похвалним листовима награђени су: у првом разреду 5 ученика, у другом
5 ученика, трећем 3 и четвртом 2 ученика.
Због лошег владања савет је казнио отпуштањем са правом полагања
испита два ученика другог и једног ученика трећег разреда. Затвором савет је
казнио једног ученика другог разреда. Директор је казнио 13 ученика првог
разреда, 9 ученика другог и 3 ученика трећег разреда. Разредне старешине казниле
су укупно 98 ученика. У првом разреду кажњено је 44 ученика, у другом 16
ученика, у трећем 15 ученика и у четвртом 13 ученика.
Примерног владања било је 132 ученика. У првом разреду 44 ученика, у
другом 43, трећем 25 и у четвртом разреду 25 ученика. Врло доброг владања било
је 10 ученика, и то у првом разреду два, у другом један, трећем 2 и у четвртом
разреду 4 ученика. Добру оцену из владања добило је 12 ученика, и то из првог
разреда 10, и из другог разреда два ученика. Лошег владања била су два ученика
другог и један ученик трећег разреда.183
Школу и цркву уредно је походило 115 ученика. Из првог разреда 34, из
другог разреда 32, из трећег разреда 26 и из четвртог разреда 23 ученика.
Марљиво је походило школу и цркву 24 ученика: први разред 11, други разред 7,
трећи разред 2 и четврти разред 4 ученика. Прилично је походило школу и цркву
11 ученика првог, 7 ученика другог и два ученика четвртог разреда. Немарљиво су
походило школу и цркву само један ученик првог и два ученика другог разреда.
Сиромашним ученицима издавано је благодејање, а многи су добили
књиге од државе. Из „Фонда ђака гимназијских“ потрошено је за одело, обућу,
књиге и друге школске потребе сиромашних ученика 252, 90 динара. Општина је
поклонила школи један велики сто, један лењир и једну округлу столицу, све у
вредности од 38 динара.184

182

АС, МПс, Ф XXXVI, р-179/1891.
АС, МПс, Ф XXXVI, р-179/1891.
184
АС, МПс, Ф XXXVI, р-179/1891. Извештај је 4. јула 1891. године поднео Јован
Митровић, директор параћинске гимназије.
183
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У следећој школској 1891/92. години, у параћинској гимназији су
предавали:
Сретен Нешић, директор и професор, српску историју у трећем и четвртом
разреду, моралне поуке у првом и другом и земљопис у другом разреду.
Димитрије Алексијевић, професор, француски језик у другом, трећем и
четвртом разреду и геометрију у првом, трећем и четвртом разреду.
Бошко Савић, предавач, српски језик у првом, другом, трећем и четвртом
разреду и немачки језик у другом разреду
Чедомир Петровић, предавач, зоологија у првом, ботаника у другом,
физика у трећем, хемија, алгебра и геометрија у четвртом разреду.
Коста Николић, предавач, немачки језик у трећем и четвртом разреду и
рачун у првом и другом разреду.
Лазар Крџалић, учитељ, геометријско цртање у првом, другом и трећем
разреду, слободно цртање у првом, другом, трећем и четвртом разреду и лепо
писање у првом и другом разреду.
Захарије Петковић, хонорарни учитељ, хришћанска наука у првом,
другом, трећем и четвртом разреду.
Јулија Суботић, учитељица, женски ручни рад у првом, другом, трећем и
четвртом разреду.
2.

Гимназија у Ћуприји
Господину Министру Просвете
и Црквених послова185
Опуномоћени збором општине ћуприске, имамо част поднети Господину
Министру ову молбу:
И пре је била а и новим усавом постала је Ћуприја окружно место једног
од највећих округа у Србији. Ма да јој је то дато, ипак је била рђаве судбине.
Колико зато, што ни полициску власт своју добила није но је потпала под срез
параћински, толико још више, што ни до данас није могла добити гимназију ради
школовања омладине своје. Изговарало се да је главни узрок што нема зграде, а
држава је преоптерећена да би јој је могла подићи.
То је дало поводе грађанима, те су с великим пожртвовањем остварили
жељу своју, подигнувши једну величанствену зграду која је потпуно готова а
састоји се из 14 великих и 3 мала дељења. Ова зграда, која кошта општину до
120,000 динара, с правом можемо казати, једна је од најлепших зграда школских у
Србији.

185

АС, МПс, Ф XIX, р-95/1893.Министар просвете је одбио молбу, одговоривши да није
било довољно наставничких снага, и да одлука о отварању нових гимназија мора
причекати док се ово питање не расправи на једној... основи о распореду средњих завода
у Краљевини Србији.
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На овај видни знак самопрегора руководило је грађане добро према деци
својој, да и она не буду родитељске судбине у необразовању и нешколовању у
данашње време кад се тражи што јача умна спрема.
До данас само имућни људи слали су своју децу у друга места на школу,
али је таквих врло мали број, јер је Ћуприја нетрговачко место а без трговине
нема богатства без кога је опет тешко школовати. Услед тога, на жалост, наша је
варош врло мали број школованих људи дала.
Од прошлогодишњих 56 ученика који су свршили IV-ти разред основне
школе, једва је неколицина продужила гимназију у Параћину која је од Ћуприје 2
сата удаљен. Ти ученици свако јутро одлазе у Параћин а у вече се враћају и то
пешке. Какав то мора бити физички напор, да нека деца морају пропешачити
толики простор и по зимној ладноћи и летњој врућини? Може ли ту бити
напретка умног и физичког? Не! Томе је узрок, као што наведосмо, немање
гимназије у месту а и сиротиња.
У Параћину постоји нижа гимназија још 1881 год. Министарство
просвете тражило је од општине параћинске да подигне школске зграде и за
гимназију и за основне школе. И за сво то време ос 12 пуних година општина то
учинила није, но им је полугимназија смештена у једну зграду основне школе, а за
ове узела је општина под кирију механе. И кад је Министарство актом од 4. марта
1891. г. Но 3040 затражило од параћинске општине да подигне зграде јер ће јој
школе затворити, она је актом од 29. јула 1891 г. Но 2044 одговорила, да јој је за
сада то немогуће учинити, јер збор општински није одобрио тражену суму за
подизање, признавајући да је зграда у којој је смештена полугимназија подигнута
за основну школу, али да је се ту морала сместити полугимназија јер нема где на
другу страну, и ако неоговара условима за гимназију.
Ма да немамо овим намеру Параћину одузимати полугимназију, ипак
обзири хигијенски захтевају, да се тамо затвори, а да неби деца време губила, да
се у Ћуприју премести, где већ постоји угледна и пространа зграда коју за ту цељ
на расположење стављамо Министарству просвете.
Пажња пак параћинаца да подигну школске зграде тешко да би се могла
остварити и за подужи број година, кад се то није могло ниуколико учинити ни за
прошлих дванајест; а због тога ученици не смеду губити ни у моралном ни у
физичком напретку.
Да би Вам, Господине Министре, још јаче предочили горњу потребу, ево
колико би ученика само из Ћуприје прелазило годишње у гимназију:
прошле 1892 г. свршило је четврти разред осн. школе 56
ове године има их у IV-ом разреду ... 60, дакле у прва два разреда
гимназијска било би ђала 116. А кад се има на уму и то, да фамилијарни
чиновници не остају у Ћуприји због немања гимназије за своју децу; да би из
оближњих села и других места многа деца учила гимназију, онда се види да врло
велики број ученика пропада умно.
Потреба је дакле неизбежна да се у Ћуприји отвори гимназија. И ми
имамо част најпонизније умолити Господина Министра, да с обзиром на
побројане разлоге изволи преместити нижу гимназију из Параћина у Ћуприју, или
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у крајњем случају да нам идуће јесени отвори I гимназијски разред, а ми у име
ћупријске општине имамо част и то изјавити:
1, Поменуту своју велику зграду општина уступа држави у цељи да се у
њој отвори гимназија;
2, општина пристаје да одржава зграду у добром стању и
3, пристаје да о свом трошку набави прибор школски као: мапе, слике,
глобусе и т.д.
Знајући Вас, Господине Министре, као прегаоца на просветном пољу,
надамо се да ће ова наша оправдана молба одзива наћи.
17 јула 1893 г.
Господину Министру понизни
у Београду
Милоја М. Ристић
Љубомир Момчиловић
Стојан Костантиновић
Костантин Нуша
пуномоћници општине ћуприске

3.

Гимназија у Јагодини
Господину министру просвете
и црквених послова186
Београд
На предлог Ваш, а по салушању Министарског Савета, Указом Његовог
Величанства Краља Александра I од 4. августа ове године (1898), укинута је
између осталих и нижа јагодинска гимназија, која је постојала у Јагодини више од
30 година.
Грађани вароши Јагодине, искупљени у великом броју на своме скупу 7.
овог месеца донели су одлуку, да се умолите да се у Јагодини отвори
шесторазредна средња школа, коју ће издржавати о своме трошку, пошто је
претходно на овоме скупу утврђено, да за исту школу има довољан број
слушалаца, а према годишњем извештају јагодинске ниже гимназије за школску
1897/98. годину види се, да је у прошлој години било свега слушалаца 185 и то од
ових су рођени 141 у округу моравском, од којих је, пак преко 85 родом из
Јагодине.
Тако исто за I разред ове школе из саме овдашње основне школе има да се
пријави око 30 ученика и рачунајући, да би било у овој школи и ученика из округа
186

АС, МПс, Ф 44, р-4/1898. Министар просвете усвојио је молбу Јагодинске гимназије и
одобрио да се тој гимназији уступи на употребу школска књижница, кабинети, учила и
сва имовину укинуте државне гимназије, до другачије одлуке министартва просвете.
Примопредаја извршена је септембра 1898. године.
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моравског, који су и пређе били у нижој гимназији, онда из саме вароши у овој
школи има ученика преко 115, а тај је број, по нашем скромном мишљењу за
отварање шесторазредне средње школе довољан.
Тако исто, овај скуп, имајући пред собом трошкове за одржање ове
школе, и према могућности броја ученика, који ће ову школу похађати, нашао је,
да се иста може одржавати о трошку ђачких родитеља, с тога је и изабран доле
потписати у привремени одбор, који су дужни изићи пред Вас ради ове ствари.
Господине Министре,
Следујући овој дужности, као чланови привременог одбора у име грађана
вароши Јагодине, а користећи се чл. 7. закона о средњим школама, ми се учтиво
обраћамо Вама Господине Министре да изволите одобрити, да се отвори у
Јагодини средња шесторазредна школа, коју ће издржавати о своме трошку
грађани вароши Јагодине, па с обзиром на краткоћу времена за оснивање ове
школе, молимо да изволите што пре ову ствар решити.
Не сумњајући у корисну страну овог тражења поред приватних интереса
и за јавне, што га је и закон о средњим школама у поменутом члану за таквог
огласио, ми се надамо, да ћете Ви Господине Министре ово тражење одобрити.
8. августа 1898. год.
са особитим поштовањем:
у Јагодини
председник привременог одбора за
секретар
отварање шесторазредне средње школе
Дим. Димитријевић
у Јагодини
Љ. Симић пред. јагодин. првост. суда
чланови:
С. Јовановић, П. С. Таушановић,
трговац, М. Раденковић, трговац, Петар...,
трговац

4.

Гимназија у Јагодини
Приватна гимназија
Бр. 31
7. априла 1900 год.
Јагодина
Господину Министру просвете
Настава
По извршеном пријемном испиту и упису ђака, отпочео је рад у овој
школи 19 августа прошле године са потпуним бројем наставника, сем наставника
за латински језик.Од овог времена настава је текла редовно сем празника и
законом прописаних одмора, и са прекидима само код појединих предмета. Тако:
а) Предавање латинског језика отпочето је тек 23 септембра и настављено
даље без прекида.
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б) Код српског језика и српске историје било је прекида и то првог
предмета само од 5 до 23 септембра, због повраћаја наставника у државну
гимназију, а саме историје и даље до 1 новембра, и од 20 јануара до 1 марта 1900
године, због полагања проф. испита дотичног наставника и његовог враћања у
службу.
в) Математике у I, II и III разреду и географије у III разреду од 15
септембра до 1 новембра због полагања испита наставничког, и од 21 јануара до 1
фебруара опет због његовог повраћаја у државну службу, а саме географије још до
1 марта.
г) Код цртања и краснописа трајао је прекид од 1 јануара до 1 марта 1900
године због разрешења дотичног наставника. Других сметњи није било.
Код свију предмета без прекида, наставници су свршили сразмерни део
програма и у првом месецу и до трећег тромесечија су и поновљени. У овоме се
највише изостало у српској историји и географији у III разреду, али се је надати,
да ће се и ови предмети до краја године савладати.
Успех је код предмета прве врсте у главном врло добар, а код других са
прекидима добар. Такав се успех јавља и код израђених школских и домаћих
задатака. Задаци су сви давани према ономе, како се то тражи у наст. плану за
поједине предмете и разреде.
Који су уџбеници у овој школској години употребљени, види се из
списка, који је достављен Министарству 1 октобра прошле године.
Наставници су са директором тачно вршили све прописане дужности,
било да се односе на само предавање наука, било опет на ред, дисциплину и
васпитање. У дворишту и у школи никад ученици нису били сами, већ увек по
један од дежурних наставника, а по најчешће и сам директор. Све су примећене
грешке: односно реда, дисциплине и прочитавање лекција, одмах у почетку
исправљене, те су се доцније све ређе и ређе дешавале. У непрекидном додиру с
ученицима представљала им се и корист од чистоте тела, одела, уџбеника,
задатака, реда, важност науке, самог рада, трошкови и издаци родитељски око
њих и упућивани су, да на сваком месту пазе и очувају своје ђачко име и
достојанство, те се у овом погледу може овај завод похвалити, сем ученика
четвртог разреда, односно саморадње, недовољног схватања своје дужности, и
бриге за будућност.
Једно зато, а друго, што је при овом заводу већина наставника
хонорарних из овд. учитељске школе, разредна већа нису редовно држана, нити су
разредне старешине имале јаке потребе, да их сазивају. Све што би се имало на
овим већима одлучити у погледу наставе вршено је између наставника, њих и
потписаног усменим обавештењем. Састајала су се само тада, кад се указала
потреба односно утврђивања школских задатака или казне ученика. Ово исто
вреди и за седнице професорског савета.
У неколико се и код слабијих ученика осетио бољи напредак, од како се
почео да примењује на њих и чл. 9 нових правила о кажњавању ученика средњих
школа, у коме се вели: „да немарљиве и нерадне ученике може наставник
задржати у школи и после свршених часова, док лекције не научи и задатке не
изради“. Новину ову, кад пригрле и сами наставници, кад је усвоје, и кад се
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такорећи с овоме спријатеље и почне се вршити од почетка школске године,
потпуно се може још сад надати, да ће се овим упражњавањем знатно потпомоћи
не само напредак наставе, већ и ђачки родитељи сачувати од многих досадањих
неповољности и недаћа.
Екскурзија није било.
Наставна средства
Кабинети
1. Физички – има 43 употребљива апарата.
2. Хемијски – 28 разних апарата и 19 препарата.
3. Јестаственички. Минералошки: кристалних облика 51; стена 40; и
минерала 92 примерака. Ботаничких: страних...биља у сликама.
Зоолошких: 4 анатомске слике од Фридлера, Хајсков атлас сва три
царства у 15 свезака на 30 листова.
4. Математички-једна кутија са 26 стереометријских тела, литар,
десилитар и литар, метар, метарске мере и кубни десиметар.
5. Географски – 15 географских карата и један полован глоб.
6. Збирка прегледа за цртање: Хермесових 322; Таузебингерових 153; и
разних 312 листова.
Књижница
а) Школска књижница броји 431 разних дела и часописа у 1169 свесака
б) Ђачка књижница није образована. По свима училима није ништа
приновљено у току ове године.
Наставничко опсобље
1. г. Радован Јовановић, проф. У пензији, и предавач српског језика и
историје, разрешен је 5 септембра прошле године и упућен на нову дужност у
државну гимназију.
2. г. Светозар Китић, предавач, примљен је 23 септембра 1899 год.
3. Ђура Бранковић, предавач, разрешен је крајем децембра прошле године
од дужности.
4. г Душан Рајачић, предавач учитељске школе, примљен је у овај завод 1.
јануара 1900 године.
5. г. Јеротије Топаловић, предавач, разрешен је 21 јануара 1900 год., и
упућен на ново опредељење у гимназију „Кнеза Милоша Великог“.
6. г. Цветко Петковић, надзорник школски у пензији, примљен је 1
фебруара 1900 године.
Све промене у наставничком особљу, и одсуствовање г. Топаловића, ради
полагања проф. испита, допринеле су, те настава није текла редовно, већ са
прекидима као што је то и раније напоменуто. Уколико је било могуће и по
стручности наставника, празни су часови свагда замењивани, а понајвећма самим
директором.
Похађање часова вршено је по кад кад од стране директора, а и од
разредних старешина и других наставника није, једно, што су сталним
оптерећивањем часовима, а друго, што хонорарни нису у стању ово да чине због
својих редовних дужности.
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5.
Јагодинска гимназија
Бр. 170
9. марта 1903. године
Јагодина
Господину Министру просвете
и црквених послова187

На крају другог тромесечја ове 1902/3. Школске године учтиво подносим
Господину Министеру извештај о стању наставе и васпитању у повереној ми
гимназији.
А.
а) У свом прошлом извештају нарочито сам нагласио и фактички доказао,
да је ова гимназија у последње време само животарила и да ће садашњи
наставници имати пуне руке посла, да ову запуштену школу унапреде и да је, бар
до краја школске године, изједначе с другим , добро уређеним заводима.
Наставници су и у овом тромесечју, а нарочито у предавању језика и
математике, налазили често на поједине ствари, које су ученицима биле савршено
непознате, јер им у своје време нису ни предаване. У таквим приликама наставник
је принуђен, да за време прекине рад на програму и да се врати на скорије партије,
а тек кад ово заврши, може наставити редован рад. На тај се начин додуше
дппуњују осетне празнине у знању ученичком, али се с друге стране
наставницима веома отежава посао, а сем тога у питању је, да ли ће се услед тога
моћи довршити прописани програми, кад се зна, да је рад у школи отпочео тек
крајем месеца септембра прошле године. Наставници се додуше својски труде, да
до овога и не дође, али и кад би баш морао наступити такав случај, да се по нека
партија из неких предмета морају оставити за другу годину, онда би, по мом
мишљењу, школа више мање штетовала, него кад би се форсирало без обзира на
успех. До године ће предавања извесно почети на време и наставници биће у
могућности, да недовршене партије сврше одмах у почетку школске године.
б) Прилазећи на сам успех, који је постигмут на крају 2. тромесечја,
констатујем пре свега, да се у том погледу опажа известан напредак, јер је, као
што се види из ове табеле, број ученика без слабих оцена нарастао са 4,14%, а што
је још важније, број ученика са 3 и више слабих оцена смањио се је са 13,24%.
Било је
Без слабих
оцена
187

у I тромес.
38,84%

у II тромес.
42,98%

разлика
+ 4,14 %

АС, МПс, Ф 10, р-52/1903.
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С једном
слабом
С две слабе
С три слабе
Са више
слабих

9,09%

16,53%

+ 7,44%

15,70%
9,92%
26,45%

17,36%
8,26%
14,87%

+ 1,66%
- 1,66%
- 11,58%

100%

100%

Према томе сад су у већини ученици, који имају једну или две слабе
оцене, а на крају првог тромесечја већину су сачињавали ученици са 3 и више
слабих оцена.
Овај се напредак огледа и у табели вредности успеха (IV), јер је 5
предметних резултата нарасло са 1,02, а 3 су резултата смањена са 0,26; сем тога
само су два предметна резултата изнад 3, док их је у првом тромесечју било 4. Од
свих предмета најгоре стоје математика и латински језик, који су у свим
разредима још испод оцене „добар“. За овим предметима долази по реду:
немачки, српски језик, земљопис, историја, природне науке и веронаука,- сви с
оценом већом од тројке. Оба наставника математике с правом се жале на одвећ
слабу спрему ученика, нарочито у оба старија разреда. За латински језик мора се
признати, да је због болести дотичнога наставника рађено једва месец дана и да
ученици нису били у стању, да савладају огромне лекције, које је наставник
прелазио по свом оздрављењу.
По разредним резултатима и овога је тромесечја максимум у II раз. (3,44,
т.ј. 0,13 више, него у 1. тром.), и минимум опет у III разреду (3,10, т.ј. 0,15 више
него у 1. тром.). Судећи по свему, изгледа, да ће се успех још више поправити и да
ће се до краја школске године постићи повољан резултат.Б.
а) У другом тромесечју десиле су се ове измене у наставничком особљу и
то:
Г. Војислав Стевановић одређен је претписом г. Министра просвете од 19.
новембра пр. год. да бесплатно заступа г. Стошића, а дошао је на дужност 13.
децембра прошле године.
Г. Милош Анђелковић, професор, разрешен је, по молби, од дужности
вероучитеља претписом Министра просвете од 31. јануара текуће године, а на
његово место постављен је за хонор. вероучитеља г. Нићифор Јанковић, ђакон,
претписом од 31. јануара текуће године.
б) Директор ове гимназије стекао право на 4. периодску повишицу плате на
дан 27. фебруара ове године.
в) Сем г. Андре Стошића, учитеља цртања, који је боловао целог
тромесечја, још су два наставника дуже одсуствовала због болести и то: г. Сотир
Нејић, суплент, од 9. децембра до 2. фебруара, а г. Милош Анђелковић, професор,
од 3. децембра до 6. јауара. Како међу осталим наставницима није било стручњака
за њихове предмете, дотични су часови, по напред утврђеном распореду,
замењивани другим предметима. На тај је начин латински језик претрпео највише
штете.
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Осим г. Сретена Николића, професора, остали су наставници одсуствовали
по дан или два, већином због слабости, а њихови су часови свагда замењивани.
г) Као у прошлом, тако сам и у овом тромесечју посећивао наставничке
часове, колико ради самих наставника, толико и ради слабих ученика, које сам у
таквим приликама подстицао на озбиљнији рад и са задовољством могу рећи, да
сам у многим случајевима успео.
д) Наставници су како у служби, тако и у приватном животу потпуно
исправни.
В.
а) Бројно стање ученика остало је до краја тромесечја готово непромењено.
б) Стање, у ком је затечена ова школа и њени ученици у почетку ове
школске године, с правом се може упоредити с једним запарложеним вртом и
онда је лако појмити, на какве су тешкоће наишли наставници. Требало је пре
свега убедити ученике, да од површног рада неће никад имати стварне користи, па
их већ онда непрестано упућивати на озбиљнији рад. У исто време требало је
повратити ред и дисциплину и сузбијање разне врло ружне навике и пороке. Ма
да у том погледу још није постигнут онај циљ, коме граде сви наставници мост
већ сада, после неуморног 5-о месечног рада, са задовољством могу рећи, да су
ученици у васпитном погледу учинили приличан корак у напред, да је у школи
опет завладао добар ред и строга дисциплина и, што је најглавније, да су ученици
махом прионули на озбиљнији и темељнији рад, но дајако. Што пак тај
интензивнији рад још није уродио жељеним плодом, мора се, на првоме месту,
приписати слабој и површној спреми, коју су многи и многи ученици донели из
млађих разреда. У том се погледу највише жале наставници језика и математике.
Овом приликом морам напоменути и ту немилу појаву да ученици слабо
маре и мало знају за народне умотворине. Изгледа ми, да је у овом крају изумрла
свака традиција и да је овладала нека апатија према свему оном, што носи
народно обележје. Ову штетну струју помажу, на жалост, и многи родитељи тиме,
што деци дају на читање подлиске из новина и друге књижевне производе неке
багре, који, као какав коров, убијају добар укус и сваки појам о ономе, што је
лепо, племенито и узвишено. Можда је ово знак времена, у коме живимо, али је
свакојако жалосно, кад се мора констатовати, да наша ђачка омладина радије чита
сензационалне подлиске, него народне приповетке и песме или дела ваљаних
писаца. Недостатак ђачких књижница још више отежава успешан рад на буђењу и
развијању народних идеала и стварању карактера. Како је ова школа за сада
снабдевена најпотребнијим училима, мораће се до године известан део школарине
утрошити на набавку подесних дела за ђачку књижницу.
в) На име благодејања издато је тројици ученика свега 23 дин. месечно, а у
трећем тромесечју приновљене су још два благодејанца.
г) У току другог тромесечја само је један ученик првог разреда отпуштен
због крађе, а по свршетку тромесечја отпуштено је по чл. 42. Закона о средњим
шкокама 13 ученика и то: 8 из првог, по један из другог и трећег разреда, а 3 из
четвртог разреда.
д) Стање ученичког здравља било је у овом тромесечју у опште повољно;
заразних болести није било. Школски лекар држао је ученицима сваког месеца по
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једно предавање о чувању здравља, а после тога пропитивао сам ученике и уверио
сам се, да су предавање разумели и појединости добро упамтили.
Г.
По наређењу Министра просвете општински је суд пре нели дан изаслао у
гимназију варошку комисију, која је саставила пројект о потребним доправкама.
Шта из тога буде даље урађено, јавићу Господину Министру.
Директор
Јагодинске гимназије
I
Бројно стање

I
На крају I тромесечја било је
60
У току II тромесечја придошло је 1
С в е г а 61
Напустило је школу: због
1
промене завода
Напустило је школу: због казне
1
по чл. 31
На крају II тромесечјс било је
59

у разреду
II
III
24
20
1
24
21
-

IV
16
1
17
-

свега
120
3
123
1

-

-

-

1

24

21

17

121

II
По успеху било је:
Без слабих оцена
Са једном слабом
Са двема слабим
Са трима слабим
Са више слабих оцена
Свега
По владању
примерно
добро
лоше
По
похвално
вредноћи
марљиво
немарљиво
По
угледно
спољашњем
брижљиво
изгледу
неуредно
задатака
изостанци
Ученици без

I
30
5
11
4
9
59
42
16
1
16
27
16
17
27
16

II
9
6
3
4
2
24
17
7
8
9
7
9
9
7

III
7
5
5
1
3
21
10
11
3
12
6
4
12
6

IV
6
4
2
1
4
17
14
3
6
6
5
8
6
5

свега
52
20
21
10
18
121
83
37
1
33
54
34
38
54
34

%
42,98
16,53
17,36
8,26
14,87

37

16

11

7

71

58,68

68,60
30,58
0,82
27,29
44,63
28,09
31,41
44,63
28,09
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изостанака
Ученици који су
оправдали
изостанке
Ученици који нису
оправдали
изостанке
Број оправданих
изостанака
Број еоправданих
изостанака
На једног ученика
долази оправданих
изостанака
На једног ученика
долази
неоправданих
изостанака

12

7

6

8

33

27,28

10

1

4

2

17

14,04

118

26

79

84

301

25

1

8

1

41

2,00

0,84

3,00

4,94

2,49

0,42

0,04

0,38

0,41

0,34

III. Преглед свих оцена

предмети
5
17
4

4
24
15

3
8
27

2
13

5
11
2

II
4 3
8 5
5 6

Немачки
језик
Латински
језик
Земљопис
Историја
Природне
науке
Математика

-

10

33

16

6

-

-

-

-

3
2

4
19

37
33

1

12

Свега

27

Вештине
Краснопис
Цртање
Свега

8
8

Веронаука
Српски језик

I

5
5
1

4
9
4

3 11

2
1
1
4

-

3

-

-

-

2

15
5

2
2
7

7 13
6 12
6 11

21

25

4

2 7

84

169

74

34

3 65
7

15
20
35

43
24
67

1
7
8

2
1
3

8 13
8 11
1 24
6

-

III
3
7
9

IV
3
4
8

2
3

4

8

5

3

7

7

- 5
1 5
- 4

9
11
9

3
4

9

-

8

7

96

31

9 34

64

29

12
12

3
3

- 3 6
3 6

8
8

-

2
7

5 4
7 6
1 5

12

6

-

1

12

6

-

2 4 1
- -

4
4
5

16
16
14

1
2

1 1
3 9
2

2

10

32

1 4 5 -

6
6

2
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IV. Средњи успех
предмети
I
Веронаука
Српски
језик
Немачки
језик
Латински
језик
Земљопис
Историја
Природне
науке
Математика
Разредни
резултати
Вештине
Краснопис
Цртање
Разредни
резултати

У разреду
II
III

IV

Предметни резултати у разлика
II
I
тромесечју тромесечју
4,08
3,92
+0,16
3,11
2,71
+0,40

3,98
3,37

4,25
2,92

3,90
2,90

4,18
3,24

2,90

3,46

2,86

2,94

3,04

2,84

+0,20

-

-

2,90

2,77

2,84

2,64

+0,20

2,92
3,30

3,38
3,25
3,83

3,14
3,28
3,14

3,12
3,14
3,00

3,14
3,31
3,32

3,08
3,37
3,42

+0,06
-0.06
-0,10

2,81
3,21

2,06
3,44

2,66
3,10

2,71
3,17

2,79

2,89

-0,10

3,24
3,49
3,37

3,46
3,25
3,36

3,14
3,14

3,53
3,53

-

-

6.

Гимназија у Свилајнцу
Господину
Министру Просвете и Црквених послова
Београд
У вароши Свилајнцу постојала је нижа државна гимназија од 1877 до 1896.
године, када је у интересу државне штедње затворена. Од 1896. до 1898. год.
Грађани вароши Свилајнца издржавали су гимназију као приватну када су је
услед великих трошкова морали укинути. За све време, док је гимназија постојала
и као државна и као приватна имала је увек велики број ђака. Из Свилајначке
гимназије изашло је за то време велики број ђака, који су своје школовање
продужили у вишим гимназијама, за тим у великој школи у Београду и на страним
универзитетима или у Богословији, Учитељској школи и другим стручним
школама и данас има у Србији велики број спремних чиновника по свима
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струкама, који су се у свилајначкој гимназији школовали, а тако исто и велики
број спремних и интелигентних трговаца из чега излази да је свилајначка нижа
гимназија за време док је постојала заузимала прво место међ осталим нижим
гимназијама у Србији. А у садашње време, када је Свилајнац и бројем становника
(има 5600 становника) и бројем ђака у основној школи (има 430 редовних ђака)
далеко одмакао сигурно је, да би рој ђака у нижој гимназији у Свилајнцу био
много већи него ранијих година у толико пре, што је Свилајнацна средокраћи
срезова: моравског, орашког и јасеничког округа смедеревског и лепеничког
округа крагујевачког, дакле на средокраћи седам срезова из којих би ђаци
искључиво учили гимназију у Свилајнцу како због близине тако и због јефтиноће.
Свилајнац пак, са целом Ресавом удаљен је од свих вароши у којима има
гимназије са 40-50 километара па би био грех и неправда да и садаостане без ниже
гимназије у толико пре, што има величанствену зграду, коју је општина вароши
Свилајнца нарочито зидала за гимназију још 1872. године. Зграда има све
потребне просторије, велику гимназијску библиотеку, хемиску и физичку збирку
учила и научних средстава за друге научне предмете и вештине, фонд за помагање
сиромашних ђака и све друге потребе.
Варош Свилајнац можда је једина у Србији, која је сразмерно према
другим варошима највише утрошила на школу и просвету. Тако, Свилајнац је
подигао гимназијску зграду, која стаје 50 хиљада динара, две зграде за основне
школе у вредности 100 динара, издржава је три године приватну гимназију, даје
редовно помоћ женској раденичкој школи, утрошио је огромне суме новаца на
набавку намештаја, учила, књижница и других потреба за гимназију и основне
школе па би сеи правда задовољила да се у Свилајнцу поново отвори нижа
гимназија.
С тога, представништво и одбор општине вароши Свилајнца покорно моли
Господина Министра просвете и црквених послова, да изволи учинитипредлог и
порадити са своје стране, да се у Свилајнцу као месту, које има све потребне
услове отвори нижа гимназија. А општина вароши Свилајнца поред зграде, учила
и намештаја обавезује се, да у будуће одржава зграду у добром стању, да даје
огрев и послугу.
У нади, да ће Господин Министар просвете и црквених послова ову
праведну молбу уважити, остајемо
20. маја 1902. гидине
Свилајнац
Понизни188

7.

Његовом Величанству Краљу Србије Петру I ом
Ваше Величанство.
Премилостиви Господару
188

АС, МПс, Ф 20, р-60/1903. У потпису председник општине, чланови већа и одборници.
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Још од 1872 године отворена је у општини свилајначкој четворо-разредна
гимназија.
Зграду за ову школу подигла је сама општина о своме трошку.
Ова је школа радила све до 1895 године, када је партиска тесногрудосз од
самих власника у оном добу била огорчена на спрам грађана свилајначких, да су
јој и ову просветну грану одузели, и општина морала је ову гимназију издржавати
сама о свом трошку па и саме наставнике плаћала.
Видевши да је ово велики терет по општину, престала је даље издржавати
ову школу, а више пута писменом молбом, а и преко својих депутата обраћала се г
Министру пропсвете, па и самом бив. Краљу Александру, да се поново у
Свилајнцу ова школа отвори о државном трошку, али општина није била срећна
да то добије, из разлога што су јој стављали неке услове, да се влада у изборима
подпомогне, па кад није хтела на те услове да се пристане, онда општина није
могла ни гимназију добити, па још шта више проносили су се гласови да се и
среска кућа из Свилајнца премести у срезу Деспотовачком истог округа.
Ваше Веичанство. Богата је околина среза ресавског, јер су се у овој
гимназији школовала деца из среза Моравског Округа пожаревачког, из среза
Лепеничког Округа крагујевачког, из среза Деспотовачког Округа моравског. Јер
нема близу гимназије већ удаљене од Свилајнца на 8 до 10 сати.
Господару, више грађана општине свилајначке школују своју децу у
другим местима гимназије, а зграда која је намењена за гимназију, и коју је
општина озидала сама о своме трошку, остаје скоро празна.
Ваше Величанство, како сада скоро наступа школска година, то
подписати грађани општине свилајначке најпокорније моли Веше Величанство да
изволи одобрити да се поново отвори Четворораз-редна гимназија у овој општини
о државном трошку, како би и сиротни грађани могли своју децу школовати. Јер
време је дошлода и општина свилајначка добије у својој средини гимназију на
коју је стекла права од толико година а бесправно је од општине то право одузето.
Ваше Величанство, надамо се да као твоји верни и одани грађани,
добићемо вашу милост, и даћете нам то дати зашта одавна очекујемо, а то је
ваљда и само провиђење божије наредило да општина добије гимназију онда када
Ваше Величанство на престо Србије дође.
У то име кличемо да живи Његово Величанство Краљ Петар I и његов
дом.
Да живи Влада Краљевине Србије,
Даиви народ српски,
24. Јуна 1903.
Верни и одани грађани Вашем Величанству189

189

АС, МПс, Ф 20, р-60/1903. Следе потписи 66 грађана Свилајнца.
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8.
Државна потпуна реална гимназија у Ћуприји
Извештај
за школску 1942 – 1943 годину
Школска зграда
Ова школска година почела је свој рад у згради подешеној за соколану.
Додуше, била је у њој доста велика сала, али зими је она била неупотребљива због
немогућности да се загреје. Исто тако су позоришна бина као и једно предсобље
употребљавани за учионице. Остала одељења су била више или мање неугодна за
учење: једину позитивну страну имале су ове провизорне учионице што су биле
довољно светле. Али у соби где не би смело да буде више од 10-12 ученика често
је било по 30-40 ученика. Поред тога, једно одељење је било у општинској сали,
друго у сали Земљорадничке задруге а треће у једној учионици Занатске школе.
Настава је ометана и недовољним бројем табли, које су се због тога морале
премештати из једне учионице у другу за час математике, и за остале предмете,
чији се рад не може замислити без табле. Збирке су махом упропашћене за време
рата, а оне тешко да би биле од неке користи, пошто у уционицама није било
места ни за сто, па чак ни за столицу наставнику, а те према томе ни за узорну
наставу.
Под таквим околностима радило се до Божића 1942 године, кад је војска
отишла из гимназиске зграде и оставила школу на расположење. Ова гимназија је
15 јануара 1943 године почела рад у гимназиској згради и то само у партеру,
пошто је први спрат заузела основна школа.
Али, јавила се тешкоћа у томе, што је у партеру било свега 12 соба од којих
је једна морала бити употребљена за директорову канцеларију, друга за
професорску, а трећа за служитељски стан. Дакле, остало је на расположењеу 9
учионица. У ових 9 учионица смештено је 23 одељења, колико је било школске
1942/43. године. Ово питање се решило тако, што су нижи разреди имали
предавања пре посне, а виши после подне са по шест часова, и то:
од првог до трећег разреда четири пута недељно,
од четвртог до осмог разреда пет пута недељно.
Час је трајао 40 минута, а часови из неких предмета су морали бити
редуцирани.
Тако се радило до краја школске године.
Наставно особље
а) Премештени у ову школу
1. Јован Аћимовић, професор гимназије у Јагодини, 27. августа 1942. године.
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2. Михајло Шћепановић, професор гимназије у Параћину, 28. септембра 1942.
године.
3. Марија Антоногић, професор гимназије у Јагодини, 28. септембра 1942. године.
4. Драгослав Тијанић, суплент на раду у првој мушкој реалној гимназији у
Крагујевцу, 17. новембра 1942. године.
5. Василије Радисављевић, суплент гимназије у Прокупљу, 19. марта 1943. године.
6. Вукосава Соковић, суплент на раду у гимназији у Аранђеловцу, 19. марта 1943.
године.
7. Јован Ракић, привремени учитељ вештина у Нишу, 19. априла 1943. године.
б) Постављени у ову школу
1. Нада Ђорђевић, дипломирани студент филозофије, за суплента 29. јануара 1943.
године.
2. Марица Михаиловић, дипломирани студент филозофије, за суплента 29.
децембра 1943. године.
3. Милица Стокић, привремена учитељица вештина у реалној гимназији у
Алексинцу 12. фебруара 1943. године.
4. Лепосава Стамболић, свршена ученица женске стручне школе, 15. фебруара
1943. године.
5. Бранислава Којовић, дипломирани студент филозофије, за суплента 14. априла
1943. године.
6. Милица Веселинов, суплент на раду у овој гимназији, за суплента 30. марта
1943. године.
7. Ђорђе Авировић, дипломирани студент филозофије, за суплента 1. маја 1943.
године.
8. Јован ракић, привремени учитељ вештина друге мушке гимназије у Нишу, 13.
априла 1943. године.
9. Радмила Пандуровић, дипломирани студент филозофије, за суплента 20. маја
1943. године.
в) Додељени на рад у овој школи
1. Богољуб Горуновић, професор гимназије у Алексинцу, 8. септембра 1942.
године.
2. Јулка Трпинац, професор реалне гимназије у Прокупљу, 22. октобра 1942.
године.
3. Милица Ивановић, професор реалне гимназије у Прилепу, 22. октобра 1942.
године.
4. Видосава Филиповић, учитељица вештина, на раду у Грађанској школи у
Крагујевцу, 27. новембра 1942. године.
5. Тодор Попић, професор Учитељске школе у Ужицу 10. марта 1943. године.
6. Јованка Хаџи Видојковић, професор гимназије у Аранђеловцу.
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Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

ДА ЛИ ЈЕ БИЛО СУКОБА КОД КРИВЕ ЋУПРИЈЕ
СЕПТЕМБРА 1941. ГОДИНЕ
У књизи „Поморавље у НОБ и револуцији 1941-1945“, издатој 1987.
године у Светозареву у издању Историјског архива, на страни 147-148. писано је о
сукобу партизана са Немцима 8. септембра 1941. године код Криве ћуприје на
путу Јагодина – Багрдан: „После борбе код „левачког моста“ у Јагодини,
очекивале су се репресије од стране Немаца. Штаб Поморавског партизанског
одреда донео је одлуку да блокира све прилазе Јагодини и спречи долазак сељака у
град. Једна десетина партизана међу којима су били Живадин Јанковић Кум,
комесар Левачке чете, Милорад Марковић из Секурича, Вита Марјановић из
Вукмановца, Милисав Стојковић из Беочића, Милован (?) из Бунара, Живота
Зарић, СтИсторијааноје Миливојевић (кувар у одреду) и Милашин Стојовић из
Ланишта, одређена да блокира пут Јагодина-Багрдан. Десетина је дошла на
Липар и направила заседу код Криве ћуприје с обе стране пута. Око 11 сати чула
се хука мотора од Багрдана. Макло затим појавила се колона немачких
аутомобила. Ћуприја се налазила на самој кривини, а пут преко ње био је под
успоном. Камиони су се приближавали споро, идући у колони на растојању 40-50
метара. Када је први дошао пред ћуприју, партизани су извршили напад ручним
бомбама и пушкомитраљезом. Из других камиона искочили су Немци и примили
борбу. Развијајући срељачки строј, неколико Немаца је допузало под саму ћуприју
и одатле отворили ватру из пушкомитраљеза. Услед недостатка муниције
партизани су почели бацати бомбе, осули Немце још једним плотуном, а затим
се повукли дубље у шуму. У овој борби је погинуо један непознати младић који је
тог дана ступио у партизане, а изнад ока је лакше рањен Живадин Јанковић Кум.
Партизани нису тада знали број погинулих Немаца. Тек кад је квислиншко „Ново
време“ донело напис о овој борби, партизани су сазнали да је у борби на Липару
погинуло 8 Немаца и уништен један камион“.
О истом догађају, у Зборнику Војноисторијског института бр. 28 на
страни 118 наведено, у извештају инструктора Покрајинског комитета за Србију
(Петар Стамболић) од 19. септембра 1941. године да је „друга десетина истог
дана, 8 септембра, месец дана од смрти другова190, на друму за Багрдан убила је

190

Истог дана августа 1941. године погинули су Радилсав Никчевић, Јоца Милосављевић
и Живота Станислављевић.
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28 Немаца из заседе. Ми немамо губитака. Но, још увек главни задатак-пруганије извршен и возови прилазе“.
У Историјској архиви ЦК КПС написано је, да је после оштећења пруге
код Ланишта и борбе са Немцима, партизанска група имала још један окршај са
Немцима: „После завршене борбе одмарали смо се у шуми званој Липар целога
дана па пред сунчевог залажења ми смо сачекали на друму код Криве ћуприје
немачку аутоколону која је такође пребацивала, односно превозила Немце. На
самој ћуприји нас 8 смо уништили два камиона а у борби убили 29 Немаца. Наш
друг Живадин Јанковић, родом из села Ланишта био је лакше рањен, мртве нисмо
имали“.191

Споменик „партизанској акцији“ код Криве ћуприје
СУБНОР Јагодине (Светозарева) у биографији Живадина Јанковића
„Кума“, политичког комесара левачке партизанске чете у 1941 години наведено
је: „Као добар борац и храбар омладинац истицао се у свим акцијама и борбама.
Нарочито се истакао у борби код „криве ћуприје када је његова група напала
немачке аутомобиле и уништила 28 немачких војника, заробила оружје, муницију
и опрему.
За овај његов подвиг похваљен је од руководиоца Устанка 1941 године, а
јавно признање одао му је V Конгрес Комуниастичке Партије Југославије /Тито-V
конгрес КПЈ стр. 68 и 69/ називајући га херојем омладинцем“.192
191
192

ЗМЈ, Други светски рат, Фонд III, кутија 1. (копија)
ЗМЈ, Други светски рат, Фонд III, кутија 4. (копија)
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Осим наведених извора, ни један други извор не помиње овај сукоб код
Криве ћуприје. У листу „Ново време“, који аутор наводи у књизи „Поморавље у
НОБ и револуцији“, не помиње се ни овај, а ни био какав сукоб септембра 1941.
године у јагодинској општини.193
Вероватно најобјективнија књига о догађајима из времена Другог
светског рата на овим просторима су свакако: „Извештаји команде српске
државне страже за округ моравски 1941-1944“, такође у издању Историјског
архива у Јагодини. На страни 35 извештаја наводи се један од догађаја: „9.
септембра 1941. године између станице Багран и Брзан дошло је до судара возова
М.192 и М.187. Судар су припремили непознати наоружани људи одметнути у
шуму, на тај начин што су, откачили локомотиву воза:187 и после отварања
регулатора пустили је на отворену пругу и иста се сударила са возом М.192“.
На страни 38: „18. септембра т.г. (1941) око 1.20 часова идући за Ћуприју
воз бр. М.188 наишао је код одјавнице Гиље на паклену машину која је
експлодирала. Мост се срушио а локомотива се претурила у поток. Непозната
лица која су ово припремила, опљачкала су воз а што нису опљачкала запалила су.
Људских жртава није било“.
На страни 39: „22. септембра т.г. (1941) у времену од 0,25 до 5.30 часова
наоружана банда напала је на железничју станицу Арачићево. Нападачи су
запалили сав инвентар, материјал путничке благајне и обрасце, поломили и
спалили телефонске и телеграфске уређаје у железничкој станици у скретничким
кућицама и у стражари бр. 30. На километру 123+209 избацили су десну шину из
колосека“.
На страни 40: У ноћи 24/25. о.м. (септембар) покварена пруга између
станица Рибник и Ланиште те је једна локомотива и неколико вагона испало из
колосека.
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На овом месту 6-IX-1941 год. вод Беличке партизанске чете
под руководством Јанковића Живадина из Ланишта уништила је један
камион од 28 Немаца
7. јула 1951. год.
Градски одбор
Савеза бораца
(текст на плочи)
„Срећом“ овај догађај се није догодио, бар на основу познатих чињеница.
После више сукоба, са вероватно остацима разбијене БЈВ, још 28. априла 1941.
године донета је заповест о стрељању 100 Срба за сваког убијеног немачког
војника. Одмазда према становништву Јагодине требала је да буде извршена
после погибије двојице и рањавања тројице немачких војника код моста на
Белици. Само заузимањем и гаранцијама Томе Ђорђевића, председника општине,
Клефиша и Јосифа Бекеруса, директора пиваре, да се тако нешто неће поновити,
сачувани су животи више десетина становника Јагодине. Поновна погибија
немачких војника, и то њих 28, сигурно не би спречила казнене мере. Немачки
реваншизам оставио би трајне последице на становништво Јагодине и њене
општине. У Крагујевцу је, због убиства 10 и рањавања 26 војника стрељано око
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3000 људи, а у Краљеву извршена су масовна стрељања у којима је убијено 2255
људи, после погибије 14 и рањавања 10 немачких војника.
Ово је најбољи доказ да се је то измишљени сукоб. Можда је био
планиран, али није забележен ни најмањи покушај да се нападну немачки војници
на путу Јагодина-Багрдан. У Јагодини се налазио само један вод немачке војске, и
невероватно да су сви страдали код „Криве ћуприје“.
Није ово једини случај прекрајања или прилагођавање догађаја потребама
пропаганде. Али подићи споменик поводом једног таквог измишљеног догађаја,
вероватно ствара осећај вечног трајања, али и вечног заборава стварних
чињеница.
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ИЗВОРИ ЗА ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
У ПОМОРАВСКОМ ОКРУГУ194
1.
„Збору“ за обавештајну службу
Обавештајно оделење

II додатак Стр. Пов. Бр. 10

ДОБРОВОЉАЧКОЈ КОМАНДИ – Б Е О Г Р А Д
У ранијим дописима сам назначио да је у VII добровољачком Одреду
пресвучено велики број добровољаца – четника, овим одредом командује војвода
Блашко Михаиловић, који нити себе нити пак одред сматра добровољачким, него
пак ЧЕТНИЧКИМ ОДРЕДОМ КОСТЕ ПЕЋАНЦА, што сам и раније нагласио у
својим дописима, а сада сам дошао и до података пресвучених четника т.ј. до
њихових имена, разуме се да има један број који се називају ПОЧАСНИМ
ЧЕТНИЦИМА, ови имају четничке легитимације, али у опште никада нису
вршили никакву дужност за рачун четника нити пак добровољаца, па мислими
зли језици говоре да се и за њих примају принадлежности, односно добровољачка
плата, па пошто ја нисам могао то установити, мислим да КОМАНДА СРПСКИХ
ДОБРОВОЉАЦА то може лако установити, јер мислим да се њој достављају
спискови оних који су у редовима добровољачко-четничким, те да се провери и
установида ли је пак истина да се тако ради.
Ја сам у једном ранијем допису известио да је један четник-добровољац
некоме Грујићу из Супске одузео новац око 14.500,- дин. па како ову ствар нисам
могао тачно проверити, мислим да би ову ствар требало по сваку цену проверити,
па ако је истина дотичног четника врло строго казнити, а ако пак није истина,
онда и оног који такве вести преноси казнитиисто такоегземпларно, па да се више
никада ни други не сети да такве вести протура.
А сада да вам у продужењу испишем имена горе поменутих четника и то:
1. Божидар Димитријевић, срез Раванички
2. Часлав Петровић,
„
„
3. Драгољуб Антић,
„
„
4. Љубомир Глигоријевић,
„
„
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5. Михаило Ранђеловић,
„
„
6. Светозар Цветановић,
„
„
7. Данило Милићевић,
„
„
8. Милидар Милановић,
„
„
9. Драган Симоновић,
„
„
10. Атанасије Милосављевић, „
„
11. Владимир Жикић,
„
„
12. Тома Жикић,
„
„
13. Бранислав Стојановић,
„
„
14. Војислав Црњански,
„
„
15. Милутин Џелатовић,
„
„
16. Димитрије Џелатовић,
„
„
17. Јовица Матовић,
„
„
18. Братољуб Миљковић,
„
„
19. Милојко Тимић,
„
„
20. Живојин Стефановић,
„
„
21. Драгољуб Марковић,
„
„
22. Миле Марковић,
„
„
23. Витомир Милановић,
„
„
24. Драгољуб Стојановић,
„
„
25. Илија Томић,
„
„
26. Бранко Радуловић,
„
„
27. Драгољуб Костић,
„
„
28. Славко Томић
(Почасни четници)
29. Благоје Стојковић, индустр. „
„
30. Радојкоцвић Брана,
„
„
31. Ђока Радојковић,
„
„
32. Јосип Пејха, Управ. фабр. шећера
33. Ранђел Радуловић, ракиџија „
„
34. Драги Сибиновић,
„
„
35. Видан Митровић, кафеџија „
„
36. Милосав Црњански, банкар „
„
37. Миша Миловановић, бив. чин. срес. начелства
Пошто горе поменути војвода у мирнодопско време није био баш
чистунац, него човек без занимања сматран је обичним лажовом, а поред тога и
истакнути партизански кортеш, који је увек спреман и склон за свем, дужност ми
налажеда скренем пажњу те да надлежни буду у могућности, да проверавају и
контролишу, а поред овога жалило ми се неколико четника из овога ОДРЕДА да у
овом одреду има приличан број београђана, који нити шта раде нити се са другим
добровољцима-четницима хране, по моме схватању овога разликовања и поступка
не би у опште смело да буде, међу овима се налази и син Мише Олћана, министра
народне привреде, и верујем да друг Миша није никако тражио такав поступак и
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издвајање за свог сина, него да то ради сам ВОЈВОДА, те да би имао више шансе
и т.д. и т.д.
Раније сам у једном извештају рекао, како сам извештен и да је ухваћен
Бошко Ђуричић, командант БЕЛИЧКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА, али како од
тада до данас нисам уопште могао добити потврду, да је Ђуричић ухваћен те
сматрам као сигурно да није ухваћен и да се још увек прикрива или пак у овој
околини или пак негде око Београда, наишао сам на извесне трагове, али још увек
врло несигурне.
У прошлом извештају сам известио да је неколико партизана спроведено
за Ниш те да им суди Фелдкомандатура, али изгледа да им је већ пресуђено и да
су стрељани сви код Топонице.
У извештају Стр. Пов. Бр. 10. известио сам Вас о неком ражалованом
поднареднику, који је сам себе произвео у чин ПОРУЧНИКА, и као што сам
нагласио жари и пали по Левчу. Молим Вас да се по сваку цену овоме злу стане
на пут, јер и поред најбољих намера СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ КОМАНДЕ, ови
и овакви поступци компромитују и онако непопуларан рад наших добровољаца,
јер народ под утиском Лондонске пропаганде, сав наш рад сматра потпуно
издајничким, разуме се да не свак, али један врло велики број, и то тврде главе
заступа, као магаре када се узруми па ни за живу главу неће да пође с места. Зато
се и најмања незгода на рачун ДОБРОВОЉАЦА страховито искоришћава.
Имаћемо ми још огромно много посла док троглавој аждаји ми потпуно станемо
ногом за врат, та ТРОГЛАВА АЖДАЈА СА КОЈОМ се боримо на смрт и живот
ЈЕСТЕ и остаје КОМУНИЗАМ, ЈЕВРЕЈСТВО, МАСОНЕРИЈА ПОВЕЗАНА СА
КОРУПЦИЈОМ, и овој нашој несрећи иду на руку скоро сви политичкобирократски чиниоци из нашег јавног живота, а да у опште не рачунам приватни
живот.
Ја сам почео да постајем тако страховит песимиста, када видим шта се све
употребљава противу ДОБРОВОЉАЦА, како се цинички и безочно уништавају
баш од оних који би требали да им љубе стопе куда су прошли, верујем да више
гада и гнева на те несрећнике који се зову СРПСКИМ ДОБРОВОЉЦИМА неби
могао избљувати ни најгаднији ЈЕВРЕЈСКИ и КОМУНИСТИЧКИ смрад, него
што то чине по неки званични фактори и то у униформи. Питам се са болом у
души ЗАШТО ЈЕ ТА ОМЛАДИНА давала своју племениту крв, шта је штитила, и
шта може да очекују они несрећни родитељи, малолетне сестре и браћа чији
храниоци изгинуше чистећи СРБИЈУ од сатанизма и разиграног беса. Питам се
шта могу да очекују, а одговор ми се сам намеће и он је страховит за све људе
који су још код себе сачували и најмањи делић етике и морала ти несретници биће
одбачени, одгурнути, смождени и уништени као нешто што смета, нешто што је
прљаво и да не узнемирава те племените душе које су тако големе и преголеме у
своме архиневаљалству.
НАПРЕД У ПОБЕДУ (У коју потпуно сумњам,)
С другарским поздравом
Перо Ил. Никчевић
књиговођа
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НАРОДНИ ПОКРЕТ
„ЗБОР“
ГЛАВНО ТАЈНИШТВО
ОТСЕК „О“
БЕОГРАД
15 – I – 1942 год.
2.
Ћуприја, 15. марта 1942. год.
Драги друже претседниче,
Пошто је ствар врло деликатне природе морам се лично теби обратити и
другарски те и много замолити те да исту ствар продискујуте лично са
претседником владе г. Миланом Недићем, из разлога што се односи на његове
потчињене органе из војничког домена а ствар је у овоме:
Постоји организација међу војним лицима Драже Михаиловића, која
саботирају рад оних лица који се одазивају позиву и раде по налогу г. Недића. Ова
униформисана лица воде списак оних официра који енергично и несебично
помажу владу данашњу, а воде спискове и прибелешке поред официра и
подофицира и свих оних грађана који су противу ове и овакве организације.
Организација је врло развијена и налази се у сваком наоружаном одреду без
обзира који су одреди, Добровољачки, Четнички или тако звани Владини одреди
као и међу жандармеријом, знам позитивно да се у Моравском Округу налазе
ћелије организоване у сваком месту и у сваком и у сваком оружаном одреду, али
на жалост нисам свуда могао дознати имена официра и њихових сарадника, док
сам у Ћуприји имао срећу да их сазнам и донекле да им похватам конце, нисам
само успео да добијем и један циркулар који иде од руке до руке али само међу
пријатељима и присталицама, али у допуну овога имао сам срећу да разговарам са
једним нижим официром који није распоређен али који је како сам уверен из
њихових редова, који ми је рекао и ово:
„Они, мисли се на Дражину организацију имају такве пароле да могу
сваког сељака уверити у року од пет минута да је Милан Недић петоколонаш, док
Недићевци и Љотићевци и сви остали заједно не могу ни цео дан да причају
уверити никога да је Дража Михаиловић ишта друго него исправни
националиста“. Ја сам му одговорио да такво уверавање сељака може довести
само до уништења Срба и Србије и онда ће они учинити Српском народу медвеђу
услугу т.ј. уништиће га и иду за истим циљем коме иду и комунисти и онда ја бих
желео знати чему служи Ваша организација и агитација т.ј. њихова.
„Они не мисле да нападају Немачку војну силу него само у случају
Немачке Катастрофе да организација са Дражом на челу преузме власт у своје
руке и да спасе земљу од комунизма, и да припреми повратак оних из Лондона и
да уклони утицај свих осталих на управу земље“.
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Ја сам упитао па када мислите да ће Немачка крахирати? Одговор је
следећи – САД У ПРОЛЕЋЕ.
Ја сам онда рекао одприлике овако:
Ви сте сви у једној страховитој заблуди и можете само да упропастите
Српски Народ, јер не само да Немачка не може да крахира него ће овог пролећа
Совјети морати потпуно ликвидирати јер ће бити нападнути не само са немачким
снагама него на основу логичних догађаја предстоји могућност напада на Совјете
и са стране Јапана. У том случају не само да Немачка не може капитулирати, него
ће се рат продужити можда и још неколико година, па ја Вас питам шта ће у том
случају бити од Ваше организације?
Овај ми је забезекнут одговорио да у том случају, ако би се рат продужио
на само пет година него само и ове целе године да ОНИ потпуно пропадају.
Дакле драги друже претседниче, у вези са горе изложеним о постојању ове
организације, ја ћу ти само изложити следеће: Командант оружаних одреда
Раваничког среза постављен је г. Благоје Милић коњички капетан I класе, за кога
сам те молио раније да буде по могућству постављен за Среског Начелника или
бар командантом Раваничких оружаних јединица, па док је он премештен за
Крушевац и поново постављен за заступника команданта Ћупријске групе, а тек
сада за Команданта у овом срезу. У овим одредима су се увукли следећа господа
од којих не може бити апсолутно никакве користи, а према горе изложеном могу
направити велику штету и то:
1. Предраг Миловановић, арт. кап. I кл. КОЛОВОЂА Дражине
организације.
2. Радивоје Максимовић,
„
„ II кл.
члан
3. Петар Дукић,
„
поручник
„
4. Бранислав Николић, пешад. потпоручник
„
Они су отворено упитали г. Милића шта он очекује када они буду вршили
нову реорганизацију ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ.
Драги друже претседниче ја мислим да би у корист службе и јавне
безбедности ову господу требало по сваку цену уклонити из наших јединица, јер
могу својим разорним радом само направити штету а никако корист.
Из VIII Добровољачког Одреда из Деспотовца су побегли 3. радника у
шуму, и ја сам у своје време био јавио да у овом одреду има приличан број људи
комуниста и Дражиних присталица и сада су већ почели да се дешавају немили
догађаји, па би требало да се код Претседника Владе у том погледу нешто измени
и да се одреди мало прорешетају и да се уклоне непоуздани елементи.
Ја знам позитивно да у команди жандармерије тамо у Београду постоји
организација официра присталица Драже Михаиловића, али на жалост нисам
могао да сазнам њихова имена.
Драги друже претседниче, ја мислим да ћеш у потпуности схватити мој
апел и стрепњу, због чега ја ово пишем и урадићеш све што буде потребно да се
ови по сваку цену уклоне из јединица СРПСКИХ ОРУЖАНИХ ОДРЕДА. Настати
да то буде урађено што пре да не буде доцкан.
НАПРЕД У ПОБЕДУ
Много те поздравља твој много одани друг Перо Никчевић
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3.
ДОДАТАК ИЗВЕШТАЈУ К. Стр. Пов. Бр. 18
По завршетку извештаја добио сам извештај и исти проверио да су из VIII
Добровољачког Одреда чији је Командант војвода Блашко Михаиловић побегли у
шуму 3. три одредника чије је породице и сроднике како сам сазнао одмах
похаппио.
У вези са мојим ранијим извештајем и напоменама да војвода Михаиловић
није у опште водо рачуна кога прима у одред, а ни сада се не држи принципа те да
прима људе који су национално исправни и који су заиста способни да дају своје
животе за Србију а не за СОВЈЕТИЈУ. Ја сам колико се сећам а мислим да сте
добили извештаје и са друге стране како у свом одреду има много несигурних
елемената, а из једне копије писма која је упућена и претседнику владе Генералу
Надићу постајала и директна оптужба да се у том правцу директно и радило. Ову
копију писма сам пуким случајем добио и верујем да је г. војвода то успео да
обеснажи, али ових дана изгледа да ће из његовог одреда бити још који ће
напустити друштво и наћи се на супротној страни, па ће те тада сви уверавати да
они који су имали велике очи и уши нису Вам за бадава причали. Па ћу Вас
молити онда да се побратимите са г. ВОЈВОДОМ БЛАШКОМ и честитаћу Вам на
тако дивном пронађеном пелцеру. Имена одбеглих нисам могао дознати, али се
надам да ћу у току недеље имати потпуне податке о истим.
У истом овом одреду био је као четовођа у Троглан Баре неки Стеван
Тасић, учитељ резервни поручник пијаница и покварењак какав се ретко где
налази и пре десетак дана жалили су ми се неки из овог одреда да нису већ више
од месец дана примили принадлежности а ови су оптуживали свога четовођу да
им је он потрошио њихов новац, па изгледа да су били у праву јер пре кратког
времена г. Тасић је тражио новац на меницу око 10.000 десет хиљада дин. на
меницу и када му овај није дао г. Тасић га је напао најпогрднијим речима и још му
и претио.
Сазнао сам да је г. Тасић смењен са овога места и уклоњен, али сам сазнао
и то да је пошао за Београд и да је се јавио те да се њему одобри да он организује
неки одред. Давањем таквог поверења оваквим људима као шту су горе поменути
бојим се да не доведе до врло немилих последица, јер хоштаплерфија доведе људе
до беснила, неправде и пљачке код таквих типова су неизбежни и морају увек да
уреде рђавим плодом и последицама. Боље је имати сто честитих добровољаца са
старешином исправним из њихових редова него хиљаду где су старешине
кукавице и хохштаплери. Више вреди чета мала али одабрана, него читави пукови
разузданих, деморалисаникх и чије су старешине кукавице и пљачкаши.
Чуо сам да је у одреду неког кукавице и лопуже Боге Павловића бивало
случајева да су једну његову чету натеривали у бегству само пет (5) партизана, а
врло је позната ствар какви су то јунаци.
ДОБРОВОЉАЧКА КОМАНДА И СВИ ОСТАЛИ ФАКТОРИ морали би о
овоме да поведу строго рачуна, јер се може десити баш онда када мислимо да смо
апсолутни господари ситуације и да баш тада изгубимо битку из разлога што су
126

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4
наши одреди изванредно много деморалисани због покварености и ужасног
кукавичлука старешинског кадра. Од својих другова добровољаца националиста
који су били у разним одредима чуо сам много што шта и кад слушам такве
ствари срце ме боли због тога што из ове страшне катастрофе још ништа 90%
наших официра није ништа научила сем да се на један страховито дрзак и
безобразан начин богати и да се завуче ма где било те да неби омирисао барут.
Главно је да се напљачкају и ко ће сутра бити и господарити то их баш ништа не
тиче.
У Сењу има један четнички одред г. Б. Михаиловићаа где је четовођа исто
тако један страховито неморални учитељски тип и како сам сазнао сви чланови
ове групе разговарају само о томе како ће чим се отопли да пођу у шуму и они
некога да науче памети. На време сам и ја и други надлежни известили и они се
неће никако моћи оправдати да нису знали како непоуздан елеменат имају.
Изгледа да је надлежним било повољано их слушати када им неко ласка и доноси
разне поклоне него када им се говори истина. Људи отворите очи и прекидајте са
оваквим радом иначе ће се још једаред обистинити она народна изрека и то у
невероватно кратком времену, „ВЕЛИКАШИ ЦРНЕ КУКАВИЦЕ ПОСТАДОШЕ
РОДА ИЗДАЈИЦЕ“.
С одличним поштовањем
Перо Никчевић
18-III-1942.
4.
ОБАВЕШТАЈНО ОДЕЛЕЊЕ
Стр. Пов. Бр. 23
3. априла 1942. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
Београд
Част ми је известити Команду о следећем и то:
1. Извештаје директно Д.К.О.О.
2. Извештаје скупљам сам преко својох другова.
А) У току ове недеље није било кретања партизана на територији овог одсека сем
неких појединачних скривања, али имена дотичних нисам могао сазнати, али
изгледа да су овде по среди неки лоповчићи из оближњих срезова.
Б) Кретање партизанских вођа и старешина није било у току ове недеље. Има
само џунглаша али у последњој недељи су постали много мирнији и осећа се нека
њихова обезглављеност.
В) Бести које се дају из Лондона и Москве се и даље слушају, али ће изгледа Бог
Господ да уразуми људе, те да имају много мање утицаја на наш намучени народ.
Али изгледа да је сва несрећа долазила из Београда, јер чим се је сазнало да су
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похапшени они по Београду одмах се је осетило да им нешто недостаје и били су
одмах као ударени по глави.
Г) Има изгледа да је на територији око рудника ухваћен неки Санда железничар
који је још прошлог лета побегао у шуму, али ово нисам још могао утврдити.
Д) Заробљених, убијених или похватаних партизана није било, али су данас
стрељани два осуђеника који су били осуђени од суда на по 20. год. робије, али
који су покушали да побегну из затвора па су том приликом покушали да убију
апсанџију али је један слободњак успео да на време извести полицију, те су
ометени и нису могли да побегну, па их је преки суд осудио на смрт и данас су
стрељани.
Ђ) Важе у потпуности ранији извештаји.
II
Раније сам Вас известио да су чланови националног Ланца у овом округу
лица видите у извештају Стр. Пов. Бр. 19.
Ћупријски одред са капетаном Миловановићем и сви остали из
националног ланца били су послати у помоћ ка Ражњу али је од њих била слаба
корист јер како сам извештен баш од једног одредника, ови су избегавали сваки
додир са партизанима и сва четворица су на рачун одреда у Параћину примили по
један пар војничких ципела, а по повратку из Ражња били су у Параћину са
групом НАЦИОНАЛНОГ ЛАНЦА из Јагодине, али су сутра дан сва четири из
Ћуприје или пошли по својој иницијативи или су пак били позвати, па су и тамо
капетани Миловановић и Максимовић са поручником Дукићем примили по један
пар ципела, па су још тражили и веш, али нисам могао сазнати на терет којег су
ОДРЕДА примили ципеле.
III
Општина ћупријска дошла је у немогућност да и даље издаје хлеб за своју
сиротињу док је за ово кривица ранијег Среског Начелника, претсед. општине,
али по моме схватању најкривљије бивши пољопривредни референт-односно
садашњи референт за исхрану, који је раније уверавао да има 2.000.000,- кгр.
пшенице вишкова док је свега скупљено било 192.000,- кгр. а од децембра месеца
па све до данас становништво је се прехрањивало од одбора за исхрану
кукурузним хлебом, а сада је и то нестало.
На територији среза Раваничког приликом вршаја било је запослено око 30.
вршалица и ове вршалице су према констатацијама после врше требале да
предаду преко 200.000,- кгр. пшенице вишкова, док су исте предале свега 32.000,кгр. Пољопривредни референт г. Чедомир Матејић, је тражио од произвођача да
предаду вишак и 6.кгр. и многи су доносили плачући по неколико килограма
пшенице, док ни на једног богаташа који треба да преда по неколико хиљада кила,
или пак на оне са вршалицама никада није ударио и изгледа да је баш са овима
који су имали вршалице, а који су пшеницу испродавали по скупе паре и зарадили
грдне паре само по за 10-15 дана рада, СКЛОПИО ПАКТ О НЕНАПАДАЊУ. Овај
као и овакви службеници у данашње време су више него непотребни! Овај
господин је право...који или је се је предао или пак намерно врши саботажу
данашњем режиму, или у колико сам могао да констатујем он врши једну
трговину, која је за њега врло корисна као и за оне који хоће на тај начин да
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изигравају законе и наредбе. И тако на сваком кораку деморалишу оне који верују
да се мора увести законитост и ред. Овакве службенике би заиста требало
уклонити из службе.
IV
Још једна карактеристика данашњег чиновника и њиховог поштења
порески чиновник бивши шеф пореске Управе г. Тоша Ђорђевић из Ћуприје, када
га је упитао један невероватно богат цинцарин, „да ли да плати порез“, овај г. шеф
му је одговорио овако: „Коме и зашто да плаћате, држава не постоји и коме да
плаћате“. Ово је било пре кратког времена, а овај г. шеф приликом примања плата
не пита и не каже да је држава пропала и не треба да прима плату. Овај г. који се
свађа са сваким чиновником и хоће по сваку цену да он буде шеф пореске Управе
у Ћуприји када тако резонује и хвата пријатељство са цинцарским богаташима
мислим да би самим овим поступком сам себе дисквалификовао те да даље буде
у државној служби, па ако га због оваквог поступка неби требало одпустити
сигурно би га требало пензионисати.
V
Према сигурном и провереном сазнању знам да је војвода Блашко
Михаиловић, Командант VIII добровољач. Одреда, изнудио од неколико власника
рудника у околини Деспотовца да је неопходна потреба да он остане у
Деспотовцу. Ма да у овој околини није ништа се нарочито дешавало и пре
доласка његовог одреда, јер је срески начелник из Деспотовца са својим
жандармима одржао у том крају ред и мир и партизани нису никада успели
докопати се Деспотовца. Ово је изнуђивање потпуно у карактеру дотичног
војводе. Овај г. војвода у овом крају је прави дахија и цео крај мора само и
искључиво њему да служи, ако је потребно да дође код њега његова љубавница,
ауто одмах мора да буде спреман и тешко ономе шоферу који би и покушао да се
изговара да неможе дотичну да довезе код војводе. Војвода спроводи праву црну
берзу и то преко негога Чедомира Павловића из Плажана мислим да се тако зове
место одакле је дотични Павловић. Читаве свиње, сир, пасуљ и друго се све
спроводи и продаје и црна берза ради пуном паром. Ни један власник рудника не
сме одбити а да све што потражи војвода не изврше, исто тако шофери морају на
сваки миг да лете, јер за бога брате то је ВОЈВОДА БЛАШКО.
Пре извесног времена дошао је на руднику „МОРАВА“ један наоружан
сељак који је био у партизанске одреде и чим је дошао хтео је да узме неку
месингану лампу којом инжињер врши испитивање у Окну али када је благајник
рудника скренуо пажњу да је то руднику много потребна ова лампа и да исту
остави, дотични је одмах окренуо у прса Стевану Симићу благајнику пушку у
прса и на истог дрекнуо тако да су и радници који су били у близини дотрчали и
дотичном почели говорити како ће он и бити принуђени ако он убије благајника
да одмах беже и у Деспотовац код четника и у Ћуприју код Бугара да истог
прокажу и да му се кућа запали и њега да ухвате и да га стрељају, и тада је се
дотични умирио и оставио благајника и више га није нападао.
После неколико дана овај партизан је се је јавио код војводе, ступио у
четнике, преобукао је се и постао телохранитељ војводин, па када је то г. Симић
видео он је војводи скренуо пажњу кога води са собом, ал је војвода на њега
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дрекнуо и рекао му зна ли он са ким разговара, г. Симић му је одговорио овако:
„ЈА ИМАМ ОКО ДЕСЕТАК СВЕДОКА ДА ЈЕ ТАЈ ЧОВЕК НА РУДНИКУ МЕНЕ
ХТЕО ДА УБИЈЕ ПРЕ ДЕСЕТ ДАНА САМО ЗА ЈЕДНУ МЕСИНГАНУ ЛАМПУ,
и ја Вам кажем да је био партизан и треба те у своме сопственом интересу да се
припазите.
Г. војвода тражи од рудника да му терају угаљ у манастир МАНАСИЈУ,
док огромна манастирска дрва исечена у непосредној близини труну, а угаљ се
мора дотеривати са даљине од 5-10. км.
Команданти који су у његовом одреду потпуно су се угледали на војводу и
ни у чем не изостају иза војводе и сваки у своме делокругу жари и пали.
Према свему што знам за рад овога одреда као и то ко је све у овом одреду
учлањен и шта се све ради ОВАЈ БИ ОДРЕД ТРЕБАЛО РАЗФОРМИРАТИ и само
би користило угледу Српског војника.
Овај одред има групу одредника који су послати својим кућама са
четничким легитимацијама и раде код својих кућа, држе кафане или пак биоскопе
и тргују, а за њих сигурно неко прима плату.
Данас су упали фелджандарми код Витомира Младеновића кафеџије код
Оријента и претресли му радњу и нашли су више од 20. шунки и овај да би
оправдао оволики лагер ИЗВУЧЕ ЧЕТНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, па каже да он
врши набавку за четнике, а мислим још од пре Божића он се је пресвукао. Мика
Пешић у униформи још увек држи свој биоскоп и врши све остале своје послове
стално у униформи док никакву службу не врши. Овим смицалицама би требало
по сваку цену стати на пут.
НАПРЕД У ПОБЕДУ
Перо Никчевић
5.
ОБАВЕШТАЈНО ОДЕЛЕЊЕ
Стр. Пов. Бр. 27
27. априла 1942. г.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
БЕОГРАД
Част ми је доставити тој команди следећи извештај и то
1. Извештаје шаљем директно С.Д.К. О.О.
2. Извештаје скупљам сам преко својих другова.
А) У колико сам обавештен у току прошле недеље партизана није било на овој
територији. А за остале важе ранији извештаји.
Б) Као што сам рекао у горњем ставу партизана није било нити њихових вођа и
старешина у колико сам могао да добијем извештаје и податке.
В) У току прошле недеље нисам могао сазнати да ли је се који партизан на
територији овој, погинулих и рањених није било.
Г) Види извештај Стр. Пов. Бр. 26
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Д) „
„
„
„
„
Ђ) Важи исте те односно оне што сам већ рекао у извештајима од раније и сада
нема никакве промене.
Е) Од Српских Оружаниох Одреда свих назива није било, рањених, мртвих или
пак погинулих и ухваћених.
II
У овдашњем среском Нечелству скоро је премештен неки Брана
Станковић, који је родом из Велике Плане у ранијим извештајима сам известио о
истом што овом приликом допуњујем, у следећем: одавде је премештен за
Лесковац један врло добар секретар Среског Начелства а на његово место
премештен је овај о коме је реч, човек који је по својој природи и карактеру и није
у опште за чиновника или пак не за овакав положај. Овај господин је увек набусит
и издире се на публику, ма да још и није одаслушао због чега и зашто ко долази и
шта тражи. Исто тако је и врло неповерљив и није у стању са сачува државну
тајну, па је у канцеларији једном бившем полицијском чиновнику који је сумњив
када је код њега дошао и у присуству других рекао, како се овај води у списку као
комуниста. Таквих случајева има како сам обавештен више и овакви чиновници
нису ни зашта. У истом среском Начелству имају још два чиновника који се врло
често напију као треска па падају по улицама као најпоследње пропалице и одводе
их кућама потшуно мортуз пијане, један од ових је г. Жика Поњавић, који је као
чиновник, када је трезан врло добар, али на жалост врло често се опија тако да га
потпуно одводе односно односе кући као неку ствар. Г. Илија Стојановић полиц.
писар и као човек и као чиновник не представља ништа а као чиновник још и
најмање, то је једна људска беда у сваком погледу, па када се још дода и
пијанство онда уби боже, ови и овакви чиновници убијају сваки углед чиновника
у опште, а полицијског напосе.
III
Ја сам раније писао у ранијим извештајима о давању и пресвлачењу
добровољаца из Ресавско-Раваничког Одреда који имају неке објаве како су на
неодређено одсуство, а има их и таквих који су стално овде у вароши, у војничкој
униформи једног дана другог дана у цивилу, а трећег дана се деле карте у
Биоскопу и ради се у својој радионици тај се зове Мила Пашић, раније је овај
радио код Фабрике Шећера па је у октобру месецу ступио у ДОБРОВОЉ. ОДРЕД
у Деспотовцу а иза тога свог ступања после пар месеци купио је БИОСКОП у
друштву са још једним младићем који је раније радио у Београду и на свој део
исплатио око 120.000,- дин. и свак се у чуду пита одакле су истом ове паре и
оволике, пошто их није могао апсолутно нигде зарадити. У исто време знам да
овај одред има два моторцикла и то један са приколицом и нисам никако могао да
сазнам одакле су ови моторцикли одреду, пошто сам обавештен прво био да су их
реквирирали за своје потребе, и сматрао сам и сматрам и сада да на то имају
права, али сам доцније сазнао да су одузети од неког, али нисам могао никако
сазнати од кога. Мој извештај прошли о претњи тачан је.
НАПРЕД У ПОБЕДУ
СА другарским поздравом
Никчевић
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Поменутога Пешића стално шаље по некуда
неке животне намирнице, а нисам могао утврдити
да ли то ради по неком наређењу или као
црноберзијана. Пре неки дан изјавио је да шаље
Г. Кости Пећанцу 400 кгр. пшенице, а да ли...
6.
ОБАВЕШТАЈНО ОДЕЛЕЊЕ
Стр. Пов. Бр. 28.
3. маја 1942. године
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
БЕОГРАД
Част ми је доставити тој команди следећи извештај:
1. Извештаје шаљем директно С.Д.К. О.О.
2. Извештаје прикупљам сам преко својих другова.
А) О кретању партизана у току прошле недеље немам никаквих података нити
извештаја.
Б) Од старешина партизанских и њихових вођа овај крај је чист, сем оних који
штепују калдрмом и заштићени су ЧИНОВНИЧКИМ ИМУНИТЕТОМ или пак
заштићени АУТОРИТЕТОМ НЕКЕ ВИСОКЕ ЛИЧНОСТИ, или пак пријатељима
који су успели да буду примљени у служби ГЕСТАПОА.
В) О утицају комунистичке пропаганде могу рећи да она још увек постоји, доста
јака и врло подмукла, а да неће више наћи скоро никога који би за њихов рачун
пошао у шуму у то сам више него уверен, могу да пођу или побегну само они који
су по сваку цену осуђени на смрт у колико их има и у колико би могли.
Г) У моме подручју нема територије која је под влашћу комуниста и партизана, и
неће је бити више сигурно. Али има која је под влашћу неких четника и како ми
се врло велики број врло угледних и исправних сељака жалио ови четници се не
разликују много од партизана и на исти начин пљачкају и у опште неплаћају што
год узму. Има случајева где и новац узимају и издају ко бајаги неке признанице.
Д) У току прошле недеље нисам сазнао да има у опште заробљених, убијених или
пак стрељаних партизана а мислим н и других.
Ђ) Важи све оно што сам о добровољцима и четницима у своме крају већ
известио, а напоменом да у редовима VIII Д. Одреда у Деспотовцу има каквих год
хоћете. Ја сам раније већ Вама писао да је у том одреду примљени неки Миле
касапин ноторна пијаница и баш он је од стране Српске Државне Страже у
Ћуприји јуче разоружан и ухапшен а потом упућен за Деспотовац из разлога
следећих: Овај је био распоређен у Сењском Руднику и мајор четовођа из
Сењског Рудника да овом неколико хиљада динара и пошаље га за Ћуприју за
набавку намирница, и овај купи око 35. кгр. пасуља а потом је се је напио као
стрина и играо карте и како сам сазнао прокоцкао остатак новца, овај касапин је
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док се не напије врло вредан, али је он у опште више пијан него треузан а по чину
је рез. поднаредник. Оваквих у овом одреду има сигурно више од половине.
Е) Међу Српским Оружаним Одредима није било рањених нити пак мртвих.
II
Александар „САНДА“ Станковић, партизан о коме сам раније писао да се
је предао VIII Д. Одреду,, исти је сада спроведен код овдашње полиције и требало
би настојати да се ова животиња која је доста зла направила не пушта више међу
људима.
III
Постављен је нов директор Ћупријске Гимназије-збораш- Др. Милан
Јовановић професор и Богу Великоме хвала кад се већ једаред постави прави
националиста за ДИРЕКТОРА ове просветне установе. Исти је врло добар и као
професор, и као човек и као национални радник.
IV
Раније сам Вас известио био о неким мотоциклима које је не реквирирао
VIII Д. Одред него одузео и како сам непроверено сазнао један од ових налази се
код сина железничке станице г. Голубовића који је курир овога одреда, али је и он
некима рекао да је његов мотоцикл, али он није имао никакав ни бицикл а камоли
мотоцикл до ступања у VIII Д. Одред и према непровереним податцима овај би
мотоцикл био трећи.
V
На целој територији овога оделења ситуација је нормална и добра али је
време врло слабо и Морава већ недељу дана плави своју околину а тако и све
остале притоке Мораве на дотичној територији и штета је велика. Да није било
овако слабог времена ПОЉОПРИВРЕДНИ ПЛАН би у овом крају потпуно успео.
Овако ће бити велика штета и има вероватноће да ће остати прилично земљишта
непосејаниог из разлога што су људи и за прво сејање са великим тешкоћама
дошли до семена, а за друго сејање биће велики број људи који ће бити у
немогућности и да набави семе и да плати да се поново пооре око 1500 до 2000,динара, па ће ситуација бити врло озбиљна. Ово би се могло избећи обрадом
кулуком или Нац. службом када наша администрација неби била до зла бога
бирократска.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С Другарским Поздравом
Никчевић
7.
Моравски округ
ОБАВЕШТАЈНО ОДЕЛЕЊЕ
Стр. Пов. Бр. 29
10. маја 1942. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“ БЕОГРАД
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У вези изнетих ми упутстава од Шефа О.С. част ми је доставити следећи
извештај за Округ Моравски по срезовима како следи и то:
I
а) Срез Белички са седиштем у Јагодини.
Војна ситуација. Срез Белички има око 200 људи у Одреду који је са седиштем у
Јагодини...Окружни Одред Српске Државне Страже, других војних Српских
формација нема. У току прошле недеље ове јединице нису водиле никакву борбу
на територији својег реона. Нисам могао добити о старешинама никакве податке
као ни о људству.
б) Политичка ситуација. Подземна пропаганда је доста жива и за рачун
Москве и Лондона и за Дражу Михаиловића, свет је прилично заведен и влада
једно опште уверење да ће Немачка изгубити рат, а има их и таквих који би за ово
тврђење и главу метнули на коцку, других политичких струја нема сем
националиста (Збораша Љотићеваца) који енергично иступају у мањем броју не
бојећи се никога и дајући своје мишљење отворено уверавајући сваког да је
једини исправан пут национална оријентација и најенергичније иступити и
противу Лондона и противу Москве те упрети прстом у ту Јеврејску пропаганду
која хоће да наш народ заведе те да направи опет неку глупост као прошле године.
в) Економско-привредна ситуација је у срезу следећа и то:
1. Поплава је поред Мораве у равници направила великих штета од посејаног
земљишта, јер је све пропало што је било засејано и сада би требало све понова
засејати, а влада опште мишљење да се не може у опште доћи до семенате да се
исти простор поново засеје, и бојазан је врло велика да ће остати велики
комплекси земљишта незасејани. Сиромашнији свет је социјално потпуно
незбринут из разлога што се данас продаје кг. шшенице и кгр. кукуруза по 30-35,дин. и једна велика маса не може доћи ни под какву цену до намирница.
II
Срез Левачки са седиштем у Рековцу.
а) Војна ситуација. Одреди Српске Државне Страже са седиштем у
Рековцу и Белушићу чије је бројно стање непроверено око 100-130 људи. Има и
четника Војводе Гордића али немам никаквих података колико их има. О никаквој
борби нисам обавештен; нити пак о позитивним или пак негативним особинама
команданата и људства.
б) Политичка ситуација мирна, пропаганда Москве и Лондона безначајна,
али зато се чешће појаве извесне личности које долазе из околине Д.М. па ћу се у
будуће постарати у колико буде имало могућности да се шта више сазна о Д.М.
в) Економско-привредна ситуација у овом срезу је следећа, од кише доста
штете од поплава потока и речица, као и огромно ометање да се земљиште засеје,
а досада је засејано скоро 60% земљишта под разним културама, али кишовито
време и хладноћа нису дозволили да се биљка слободно развије и исправно
проклија па влада мишљење да ће доста земљишта бити где плод у опште неће
моћи изнићи и развити се.
Социјална страна у овом срезу је можда најоштрија од свију осталих
срезова у Округу Моравском, зато што је овај срез скоро увек у житарицама
пасиван и истог спасава воћарство, па како је прошла година била врло хрђава са
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воћарством, а остало су упропастили партизани својим доста дугим вршљањем по
овом срезу те се сада у овом срезу у више од половине осећа прилично јака глад.
III
Срез Деспотовачки са седиштем у Деспотовцу.
а) Војна ситуација. Одред Српске Државне Страже који може да има за сад
око 100 до 120 људи и Раваничко Ресавски Одред Војводе Кучајског Б.М. који
има око 150. војника распоређених на неколико станица. Ови Одреди нису у току
прошле недеље водили никакву борбу. Познате су Вам већ особине команданата
Рес.-Раванич. Одреда и овде о истим немам данас ништа више да кажем што већ
нисам раније рекао.
б) Политичка ситуација: Овде је утицај Страних Радио станица прилично
јак, и овај одред је раније одржавао везе са одредом Д.М. и мајором Милетићем, а
главни је курир био неки капетан Милосављевић, мајор Марели Мацели Марелић
и неки поп Бошко чије презиме нисам могао сазнати. Противу Дим. Љотића и
Љотићеваца је овде врло јака пропаганда, тако да и они љотићевци у колико су
остали као такви нити смеју код мене да дођу нити да ми обрате писмом. Стараћу
се да у будуће дођем до прецизнијих података која лица одржавају везу са
одредом Д.М. у Горњачкој клисури. т.ј. Горњаку. Социјални положај овога среза
је још и најбољи изузевши раднике у рудницима Баре и Равна Река.
в) Економско привредна ситуација је доста добра јер свет ради пуним
замахом, али временске неприлике су врло много омеле и овај срез.
Социјално питање у овом срезу је још донекле и најбоље пошто је много
удаљен од пруге и саобраћај није такав да може много света овамо да дође и
покупи намирнице. Из овога се морају изузети само рудници Баре и Равна Река.
IV
Срез Параћински са седиштем у Параћину.
а) Војна ситуација. Одред Српске Државне Страже и други Одреди
наоружани на територији овога среза моментално су ми непознате јачине ових
одреда а треба да има преко 250. људи. Ове јединице у току прошле недеље нису
водиле никакву борбу у колико сам могао да се обавестим. Позитивних и
негативних особина командантима и људству нисам стигао сазнати. Командант Б.
Илић (Милић) одличан.
б) Политичка ситуација: рад политичких струја је махом подземни
комунистичко плутократски, који кружи тајним путевима и само када осети
слабост појављује се на видело дана. Дражини претставници се не појављују на
видело сунца, и невероватно је мали број његових навијача у овом срезу и поред
тога што су овде имали 4. официра који су интернирани за Немачку. Варош
Параћин има приличан број комуниста и раде подземним каналима и изгледа да
одржавају везе и са шумским, нема конкретних података.
в) Економско-привредна и социјална ситуација важи приближно као и за
Срез Белички.
V
Срез Раванички са седиштем у Ћуприји.
а) Војна ситуација. Јачина Српске Државне Страже и одреда милиције
броји око 180-200,- људи који су распоређени на територији среза. Ови Одреди у
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току недеље нису имали никаквих борби и операција. Команданти су осредње
способности. Људство је добро.
б) Политичка ситуација; Деловање политичких група је слабо, пропаганда
страна јака преко Радио вести, али нема много утицаја на ред. Веровање у пропаст
Немачке је 80%, али ја мислим да је овде заблуда и утицај раније јеврејске
пропаганде и мржња према Немцима.
в) Економско-привредна ситуација је осредња, била би добра, да није
поплаве Мораве и ружно време је много погоршало и има бојазни да се њиве неће
моћи посејати.
VI
Срез Ресавски са седиштем у Свилајнцу.
а) Војна ситуација. Бројно стање Српске државне страже треба да је око
100,- можда и више људи док о дислоцирању неких других одреда нема код мене
никаквих података. У колико имам извештаја ова јединица у последњој седмици
није имала никаквих операција или борби. Позитивне или пак негативне особине
команданата и људства су ми непознате.
б) Политичка ситуација; рад политичких струја је сличан оним у срезу
Раваничком. Д.М. односно његови људи из Горњака запажају се у периферији
Среза. Али у овом срезу је оперисао одред добровољачки VI и он је оставио врло
јак утисак Српског осећања и надам се да ће овде имати најмање утицаја.
в) Економско-привредна ситуација је осредња, радови су добро
напредовали, али слабо време и поплаве су велику штету нанеле, али овај срез има
могућности да се поново све засеје, јер семена има на својој територији и
социјално питање је у овом срезу најмање заоштрено, јер нема у опште варошког
пролетаријата и рудничких или пак фабричких раденика или пак већи број
чиновништва.
VII
Срез Темнићски са седиштем у Варварину.
а) Војна ситуација ми је у овом срезу потпуно непозната, јер немам
никаквих података, а ни команданте и људство у колико га има непознато ми је.
б) Политичка ситуација: рад политичких група је и овде био као у сваком
срезу Моравског Округа, али и за време партизанске владавине овај је срез и ако
периферијски некако од партизана и понајбоље прошао т.ј. један део, па је и
утицај и данас мањи стране пропаганде него што је то у другим .
в) Економско-привредна ситуација је скоро иста као и у Параћинском и
Беличком срезу. Социјално питање приближно је срезу Ресавском. Геополитички
овај је срез врло добро положен.
VIII
Друге податке и извештаје изнећу у додатку овога извештаја на засебном
табаку.
НАПРЕД У ПОБЕДУ.
С другарским поздравом
Перо Никчевић
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8.
ОБАВЕШТАЈНО ОДЕЛЕЊЕ
Округа Моравског
Стр. Пов. Бр. 30.
17. маја 1942. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
БЕОГРАД
Овим ми је дужност доставити Вам следеће извештаје ради знања и даљег
управљања и то:
I
Срез Белички са седиштем у Јагодини.
а) Војна ситуација. Српска државна стража броји преко 200. чланова распоређена
као што сам јавио раније. Милиција постоји по свим среским општинама али
скоро никако наоружана бар како сам за сад извештен, негде имају по једну а
негде по 2. пушке. Но под оваквим условима се нисам интересовао за бројно
стање, што ћу доцније разуме се и урадити.
б) Политичка ситуација се није ништа изменила и иста је као и у извештају
Стр.Пов.Бр.29.
в) Економско-привредна ситуација се је поправља из разлога што је време било и
ако не добро али осредње за радове и незасејана се површина смањује док врло
тешко иде са сејањем репе, сунцокрета и соје, јер људи неће из многих општина
ни да је подижу, и избегавају да сеју ове биљке а нарочито соју. Социјални
положај је исти као што сам у прошлом Стр.Пов.Бр.29 известио.
II
Срез Левачки са седиштем у Рековцу.
а) Војна ситуација. Стање је као што сам известио у прошлом извештају с
допуном да има известан број милиционера али слабо наоружаних, а и четници из
Гордићевог Одреда некада се смањују а некада повећавају и не може се никада
знати колико их стварно има у овом срезу. Срп. Стража ће се повећати.
б) Политичка ситуација је најмирнија од свих срезова у Моравском Округу била у
току прошле недеље у колико сам извештен.
в) Економско-привредна ситуација се и у овом срезу нешто поправила јер се
сваког дана смањивала незасејана површина, али се је слабо слушало наређење о
ПРИВРЕДНОМ ПЛАНУ и репа, сунцокрет и соја слабо се сеју бар сам тако
извештен. Шљиве су изгледа много изгубиле и лишће је пожутело а да ли од кише
или од нечега другог није умео нико да ми објасни. Социјално питање као што
сам раније напоменуо овде је оштро из већ познатих разлога.
III
Срез Деспотовачки са седиштем у Деспотовцу.
а) Војна ситуација. Иста као што сам раније известио сем мале допуне код Српске
Државне страже чији је број нешто повећан али нисам тачно по броју обавештен и
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Спец. Одред В. Блашка има један одред од око 40. војника у Сењском Руднику. У
току прошле недеље нисам могао сазнати да је водио ма какву борбу.
б) Политичка ситуација је мирна. Разна пропаганда а нарочито против ЗБОРА је
прилично развијена и тако представљена да све ЗБОРАШЕ када дођу „НАШИ“
треба поубијати или пак повешати. Разлог је тај што има једна група људи тамо
која се боји за свој рад ако би дошло до афирмације ДУХ ЗБОРА.
в) Економаско-привредна ситуација се у току недеље прилично поправила и
народ настоји у колико може да смањи незасејане површине. А остало важи све
како сам у своме извештају Стр.Пов.Бр.29 већ рекао.
IV
Срез Параћински са седиштем у Параћину.
а) Војна ситуација. Војно бројно стање изгледа да је још веће него што сам у
прошлом извештају из разлога што у срезу параћинском има велики број добро
наоружане милиције која је врло доброг квалитета и чува сва села г. Мутницу, Св.
Петку и др. и нисам могао бити тачно обавештен о броју ових милиционера, знам
да у току прошле недеље нису имали никакве борбе и да је срез врло миран.
б) Политичка ситуација је у овом срезу прилично компликована из разлога што
Параћин има велики број левичара и навијача за Лондом и Москву но изгледа да
њихов утицај на селу није нарочито јак и они између себе препричавају оно што
би желели. И што је интересантно губе сваког дана све више оних који их
слушају, а то се има заблагодарити г. БЛАГОЈУ МИЛИЋУ кап. I класе коњичком
који је сада у Параћину и ново постављеном Среском Начелнику јер су се они
двојица изгледа у погледима одлично сложили.
в) Економско-привредна ситуација је изгледа врло добра и у току прошле недеље
је се одлично смањио незасејани комплекс земљишта и има наде да ће се у овом
срезу засејати све потребне површине. Социјално питање за сам Параћин изгледа
да је прилично повољно решено тако да нема бојазни од неке несреће.
V
Срез Раванички са седиштем у Ћуприји.
а) Војна ситуација. Српска Државна Стража има око 150 људи, милиција има око
60. људи доста добро наоружани и на територији овог среза има још око 40. људи
из Спец. Одреда Војводе Блашка који дислоцирају у Сењском Руднику. Један
одред ове страже имао је неке потере између Поповића и Гладне за неком тројком
и било је неког пушкарања и један шумски како сам извештен рањен је. Војвода
Станко Павићевић кап. II кл. није још свој одред овде основао и до сада се је
пријавио врло мали број људства.
б) Политичка ситуација као што сам известио и Стр.Пов.Бр.290 ништа се није
променило.
в) Економско-привредна ситуација се је донекле поправила, али има бојазни да
због немања семена остане неки део око Мораве непосејан и непооран и због
тврде земљине коре која је тако тврда да би киша требала да пада бар сваког
трећег дана па да би плод могао овако тврду покорицу приликом ницања да
пробије. Социјално питање се скоро није ништа променило од последњег
извештаја. Општина ћупријска нешто петља а да ли ће моћи шта да уради
видећемо ових дана.
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VI
Срез Ресавски са седиштем у Свилајнцу.
а) Војна ситуација. Српска Стража која дислоцира на територији среза броји
преко 130 људи а у овом срезу има и милиционера само ми је још непознат број и
наоружање, а овај број Српске Страже није довољан за срез Ресавски, па је
Поповић и Гладна додељено да контролише Српска Државна Стража из Ћуприје.
Да ли су јединице које дислоцирају на територији среза имале ма каква извиђења
и додире са партизанима и Д.М. у току прошле недеље до сада није познато.
б) Политичка ситуација је доста мирна, има утицаја страна пропаганда али врло
мало јер је Свилајнац и околина имали задовољство да тамо вршљају партизани и
према податцима нема изгледа да би се могло ма шта урадити и овај крај
политичком пропагандом упрегнути у кола неке друге стране сем само силом.
в) Економско-привредна ситуација се је и овде у току прошле недеље добро
поправила, али само репа, соја и сунцокрет прилично се тешко решавају те да ово
сеју. Социјално питање добро је у овом крају. Има и овде бедника али нема
радничке сиротиње и беде.
VII
Срез Темнићски са седиштем у Варварину.
а) Војна ситуација. Српска стража која дислоцира на територији среза броји
непроверено око 120. људи, има нешто и милиционера и четника. Српска Стража
би требала да дислоцира у Варварину, Бачини, Доњем Крчину, али број
милиционера и четника није ми познат. Четници се мењају и једни су били тамо
из одреда војводе Гордића док за друге нисам могао да добијем податке из којега
су одреда. Владање четника како ми је рекао једном приликом бивши сенатор Аца
Васић није баш похвално и он их том приликом упореди са партизанима и томе
слично.
б) Политичка ситуација је прилично мирна из разлога што су сви добри домаћини
живели на страх пошто је и овај срез био једно време под контролом партизанског
Јухорског Одреда. Страна пропаганда има и овде дејства и зна се одкуда долазе и
како. Овај срез није имао много оних који су побегли у шуму али било је
приличан број оних који су очекивали те да се консолидује њихова владавина и
тек онда да се покажу у правој боји.
в) Економско-привредна ситуација је у овом срезу врло добра јер је народ вредан
и радан и стара се да по могућству све посеје. Социјално питање у овом срезу је
добро јер мали број има оних који се и у данашњици не могу прехранити.
VIII
Било би по моме мишљењу врло корисно када би неки добар
ДОБРОВОЉАЧКИ ОДРЕД, дисциплинован и довољно јак неко време дислоцирао
у овом Моравском Округу, Али само који није врло потребан онамо где се још
налазе народни и национални непријатељи СИНОВИ САТАНИНИ.
ОНАЈ ДУХ РЕДА И РАДА који господари добро организованим Д.О. би
био утицао на омладину овога округа јер кроз овај округ нема на жалост још тако
дивно организованих јединица које би полазиле са песмом на рад или пак У
БОРБУ.
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„ЖЕЉНА МЛАДОСТ РЕДА РАДА“, или пак друге из циклуса
ДОБРОВОЉАЧКИХ песама.
НАПРЕД У ПОБЕДУ
С другарским поздравом,
Никчевић
9.
ОБАВЕШТАЈНО ОДЕЛЕЊЕ
Моравског Округа
Пов. Бр.31
24. маја 1942. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
БЕОГРАД
У продужењу шаљем Вам извештај који садржи следеће и то:
I
а) Војна ситуација. Без промена Стр. Пов. Бр. 30.
б) Политичка ситуација без промена. Види извештај Стр. Бр. 30.
в) Економско-привредна ситуација се је побољшала јер се из дана у дан све више
ради и засејава. Социјално питање није у опште промењено а нити се може
побољшати за сада у опште.
II
Срез Левачки са седиштем у Рековцу.
а) Војна ситуација. Види извештај Стр. Пов. Бр. 30.
б) Политичка ситуација је без промена. Види извештај Стр. Пов. Бр. 30.
в) Економско-привредна ситуација је као што сам под I навео.
III
Срез Деспотовачки са седиштем у Деспотовцу.
а) Војна Ситуација. Види извештај Стр. Пов. Бр. 30.
б) Политичка ситуација је без промена.
в) Економско-привредна ситуација се прилично побољшава из дана у дан у
колико због јаке припеке не дође до немогућности засејавања. Социјално питање
се за сад не може побољшати.
IV
Срез Параћински са седиштем у Параћину.
а) Војна ситуација. Види извештај према раније назначеном акту.
б) Политичка ситуација је без промена.
в) Економско-привредна ситуација се под оваквим околностима поправља ако се
време не погорша. Социјално питање се тешко за сада може поправити.
V
Срез Раванички са седиштем у Ћуприји.
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а) Војна ситуација. Без промене. Види извештај Стр.Пов.Бр.30. Изузетак чини то
што је Одред 23б Српске Државне Страже једним својим оделењем био у потери
за неким бандитима и између села Гладна и Вел. Поповића су на исте напали и
том приликом дошло је до пушкарања и у том пушкарању по тврђењу поручника
Арсића рањен је Бора Рибарац, али је успео да побегне. У овој групи била су свега
4. бандита. Војвода Павићевић је већ, скупио око 20. четника.
б) Политичка ситуација је непромењена.
в) Економско-привредна ситуација се побољшава из дана у дан јер се осећа
дејство радних руку у колико то неомету елементарне неприлике. Социјално
питање се у овом времену садашњем неда поправити, а нарочито не са
организацијом каквом ми данас у Србији располажемо.
VI
Срез Ресавски са седиштем у Свилајнцу.
а) Војничка ситуација. Без промена, види извештај Стр. Пов. Бр. 30.
б) Политичка ситуација је без промене.
в) Економско-привредна ситуација као што сам горе навео у другим срезовима.
Социјално питање без промене пошто у овом срезу и онако није оштро.
VII
Срез Темнићски са седиштем у Варварину.
а) Војничка ситуација. Види извештај Стр. Пов. Бр. 30.
б) Политичка ситуација без промена.
в) Економско-привредна као што сам навео под VI.
VIII
У току предпрошле недеље ухваћена је и доведена у Јагодини партизанка
Славка Б. Ђуричић, жена бившег команданта и политкома Беличког партизанског
Одреда о коме се у последње време није могло ништа сазнати. Она је на
саслушању изјавила да је се њен муж убио т. ј. извршио је самоубиство, ако се
овим њеним изјавама може веровати. У исто време сам сазнао да је иста била од
јануара месеца у некој општини око Жагубице као деловођа. Славка је била
адвокатски приправник заједно са својим мужем.
IX
Санда Александар Станковић који је ухваћен односно предао је се одреду
Блашка Михаиловића био је доведен овдашњем среском Начелству које га је
саслушавало и поново враћен у Блашков одред, док многи мисле да је овај морао
бити предат преком суду, па да није ништа друго него што је потерао државни
ауто из Сењског Рудника, али се мисли да је само помоћу његовог знања и
вештине дизано у зрак неколико мостова у околини Ћуприје а нарочито на прузи
Равна Река Ћуприја. Како сам непроверено сазнао у Сењу су пре неки дан дошли
неких пет шест људи са тестерама на леђима и тражили су код задруге да
тестеришу дрва и док су им неки омладинци приметили да испод неких мантила
имају и оружје и одмах су известили четнички одред и док су ови блокирали село
ови су успели да побегну у правцу планине и тако у опште није дошло до
пушкарања.
X
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У срезу Левачком се пренела вест да је се негде даље од Рековца појавила
једна група људи њих 12 на броју и да су се представљали као четници и носили
су на рукама ознаке „ЖИВОТ ИЛИ СМРТ“. Многи мисле да су ово Дражини
људи, али се ови нису дуже у том крају задржали па да се могло тачније
проверити који су ово били. Изгубили су се врло брзо изгледа из разлога што је се
у близини овога села појавила већа патрола Српске Страже.
XI
Сазнао сам да ће се Поповачки четнички одред (или одред милиције)
расформирати, а колико је то тачно нисам могао проверити.
Мислим да би у Округу Моравском неки добар ДОБРОВОЉАЧКИ ОДРЕД
који су прави националисти и у том духу одлично и идеолошки настројени
требало преместити једно извесно време. У војничком погледу није потребан али
ја мислим из духовно васпитних разлога би био од велике користи.
НАПРЕД У ПОБЕДУ“
С другарским поздравом
Перо Никчевић
књиговођа
10.
ОБАВЕШТАЈНО ОДЕЛЕЊЕ
Моравског Округа
Стр. Пов. Бр. 32.
31. маја 1942. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
БЕОГРАД
Част ми је доставити Вам следећи извештај и то:
Срез Белички са седиштем у Јагодини.
а) Војна ситуација. Српска Државна Стража која дислоцира срезом броји око 200.
људи, милиција има око 60. људи али ова милиција није наоружана. У срезу је био
мир и није било ничега о чему би требало известити до сада.
б) Политичка ситуација је проткана верзијама о напредовању совјета (Руса) али са
неком сетом. Подземна борба противу националиста а нарочито противу
„ЗБОРАША“, ова борба је диригована од комуниста, али она има подршку
изгледа и са других страна.
в) Економско-привредна ситуација је слаба. Радило се са пуном снагом али велика
врућина је земљу тако стврднула да не може ништа нормално да се развија па ни
трава. Кукуруз је на неком месту сејан и по трећи пут па и овај не клија и изгледа
да је семе многих или огромног броја домаћина било недозрело и не може да
клија. Социјална страна-исхрана становништва мислим да је у овим крајевима
дошла у врло критичном стању, али ће трава да спасава животе.
142

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4
II
Срез Левачки са седиштем у Рековцу.
а) Војна ситуација. У срезу дислоцира Српска Државна Стража и броји 120. људи
и један четнички одред који броји око 80. људи. Овај образује по свим селима
четничке одреде и ставља за четовође лица потпуно нестручна и ови четници
врше у овом срезу скоро сву власт и Управну и Судску. Командант овог
четничког Одреда је неки потпоручник млади чије име овом приликом нисам
могао сазнати. Ови четници по селима батинају како кога стигну не питајући је ли
крив или не и овакав рад њихов ће да изазове реакцију, ако се ма где појави неки
МИКА БАЏА. Четници реквирирају сва превозна средства те да одлазе из села у
село, пуштајући коње из рала људима да их одвезе на неке литије. Постараћу се да
сазнам имена извесним лицима који су били предмет оваквих испада људи који се
бусају да ће да уведу ред, док напротив ови стварају анархију и прави неред. Пре
неки дан један четник убио је другог на сред Рековца и ником ништа јер убица се
слободно шета и даље као четник. Постараћу се да доставим обојици имена. У
овом срезу је Срески Начелник неки Кандић који је пре рата одговарао за
проневере и сада је ускочио у начелнике и са свим овим поступцима се је изгледа
солидарисао.
Овде се заиста данас оваквом поступку претпопставља МИКА БАЏА са
својим режимом као далеко бољи од ових који су сада управљачи среза. Овоме
моме извештају они у Министарству У. Д. неће веровати, али им треба
предложити да пошаљу на терен једног исправног и поштеног чиновника који ће
за пар дана на лицу места све ово констатовати, али не овако него сто пута црње и
горе. Ово прив. човек може сазнати одмах у 2-3 села.
б) Политичка ситуација под горе наведеним околностима можете појмити каква
је.
в) Економско-привредна ситуација као што сам навео под I, али је социјална
далеко рђавија.
III
Срез Деспотовачки са седиштем у Деспотовцу.
а) Војна ситуација. Јединице које дислоцирају у овом срезу јесу Српска Државна
Стража која броји око 120. људи и Четнички Одред Ресавско Раванички који
броји по списку око 270 људи од којих су око 40-60 на територтији среза
Раваничког а остатак на територији деспотовачког, али сам сазнао да ће се штаб
овога чет. Одреда преместити у Стрмостен исти срез. У току недеље у колико сам
могао доћи до сазнања владао је ред и мир.
б) Политичка ситуација је иста као и под I са разликом што Власи рачунају корист
од пљачке у колико им се дала прилика.
в) Економско-привредна ситуација је као и под I.
IV
Срез Параћински са седиштем у Параћину.
а) Војна ситуација. Број војних јединица која овде дислоцирају је и то: Српска
Државна Стража има 120. људи ових дана треба да добије још известан број
људства. У Поповцу има Чијовићев Четнички Одред, који је требао бити
разформиран по наређењу Четничког Штаба из Ниша, али Чијовић се је одмах
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ставио под окриље војводе Блашка и јавио се да је и он део Ресавско Раваничког
Одреда. Одредници овога Одреда који су били ових дана у Јагодини изјавили су
да се њихов Одред у опште не може растурати из разлога зато што су они у Ком.
Жандарм. Дали о свакоме од најмањег до највећег бар по 1. канту масти. Г.
Павасовић мајор изјавио је једном капетану да војвода мучи грдне муке са овим
ОДРЕДОМ. Тај Чијовић је продавао и неке волове и шта није у стању све да
уради. Самим овим пристајањем да се стави под команду војводе Блашка. (Биће
оно: свака птица своме јату тежи, или пак пијаница пијаницу тражи и т.д.)
Оба ова два Одреда су састављена махом од сељака из најближих села који
скоро никада нису нити неки и долазе нити пак врше ма какву службу, они само
финигирају на платним списковима и то је све. У срезу Параћинском има и добро
наоружана милиција у Доњој Мутници којој је на челу до скора био неки млади
Вучковић. У току прошле недеље се нисам ни сетио да се заинтересујем за истог.
б) Политичка ситуација је без разлике иста скоро у свим срезовима.
в) Економско-привредна ситуација је иста као и под I
V
Срез Раванички са седиштем у Ћуприји.
а) Војна ситуација. Јединице које дислоцирају на територији овога среза су С. Д.
Стража која броји око 130.људи. Четнички Одред од Рес. Рав. Одреда у Сењу и
Сењском Руднику око 60. четника. Раванички четнички Одред војводе Станка
Павићевића нови који се сада формира око 30. људи и милиција по селима око 60.
милиционера наоружаних. Нови ч. одред са нешто жандарма данас је био у потеру
јер се у близини појавило неко наоружано лице које је неком сељаку одузело паре
и покушало неког да убије. У колико накнадно будем сазнао за друге вести и
случајеве накнадно ћу известити.
б) Политичка ситуација како сам горе навео само у мало слабијој форми, јер
против акцијом тупимо оштрицу протурања вести и пропаганде.
в) Економско-привредна и социјална ситуација иста као и под I.
VI
Срез Ресавски са седиштем у Свилајнцу.
а) Војна ситуација. Јединице које дислоцирају на територији среза су: Срп. Држ.
Стража 130. момака и око 80 момака милиције бар такве извештаје имам за сад.
Били су неки покрети за неким појединачним појавама наоружаних појединца на
територији среза, али до сада не знам у опште ништа о резултату потера.
б) Политичка ситуација је обична без чиновништва и радништва и са мање
варошког утицаја је много мирније него у другим срезовима бар за сада.
в) Економнско-привредна ситуација је скоро иста као и код других срезова.
VII
Срез Темнићски са седиштем у Варварину.
а) Војна ситуација. Јединице које дислоцирају на територији овога среза су и то:
Срп. Држ. Стража која броји 120 момака и милиционера и четника има око
...момака. У срезу је мир и ред.
б) Политичка ситуација је доста мирна без онако тешког утицаја као у срезовима
Беличком, Левачком и Параћинском.
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в) Економско-привредна ситуација приближно иста као у срезу Ресавском.
Података других немам са терена овога среза. У колико будем шта новије сазнао
одмах ћу известити.
VIII
Г. г. Масаловић, пуковник и Цека Ђорђевић, помоћ. министра Ун. дела
били су у посету 26/V. Војводи Блашку Михаиловићу у Деспотовцу. Да није у
питању неки црноберзијански посао случајно, пошто су истог дана неки четници
одпутовали за Београд?
Ово наводим само као врло симпоматичну појаву (или пак случајно) јер
нама овамо који познајемо овакве величине овакве ствари просто запрепашћују с
ким се љубе министри и њихови помоћници и са неким болом у души морамо да
кажемо ЈАДНА СРБИЈО ко те брани. ЧАСТ ОНИМА КОЈИ СУ ЈЕ ЗАИСТА ДО
САДА СПАСЛИ.
НАПРЕД У ПОБЕДУ
С другарским поздравом
Перо Никчевић
књиговођа
11.
ОБАВЕШТАЈНО ОДЕЛЕЊЕ
Морсвског округа
Стр.Пов.Бр. 33
7. јуна 1942. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
Броград
Част ми је доставити Вам следеће извештаје и то:
У свим срезовима Моравског Округа војничка и политичка ситуација је
скоро иста и без икаквим значајних промена, које би било важно нарочито
подвући и истаћи и остало је у суштини скоро до ситница онако како сам нагласио
у извештају Стр.Пов.Бр.32.
Економско привредна ситуација се је врло много изменила услед обилне
пале кише и лепог времена, те је сада настало нагло засејавање и оних комплекса
земљишта за које се је раније мислило да ће остати у сваком случају незасејани,
па мислим да ће заиста и у колико буде остало појединих парцела незасејаних
бити без утицаја на годишњи допринос за исхрану становништва.
Социјално питање је измењено само у толико што ће се биљке брже и боље
развијати и развијају се и оне које се могу што пре дати употребити. Живине и
мршавих свиња и прасића према ранијим годинама ове године има збиља доста,
ма да ништа за сад не утиче на појевтињавању живота-исхране.
II
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Бугарска Команда из Ћуприје на њима својствен начин није се писмено
обратила Крајскомандатури за извесне ствари које би им изгледа требале него су
то урадили преко неког њиховог симпатизера или пријатеља и ови су наредили
Општинаској Управи у Ћуприји да за Бугарску Команду Бр.9845 набави следеће и
то:
3 послужавника; 3 послужавника за шунке; 10 корпица за хлеб; 36 чаша за воду;
72 чаше за бело вино; 72 чаше за црно вино; 72 чашице за ракију; 24 пепеонице;
20 сланика; 12 зделица за чачкалице; 10 гарнитура за сирће и зејтин, комплет; 6
чаша за воду; 6 вазни за цвеће; 36 великих кашика за супу; 72 виљушке; 72 ножа;
36 кашика за чај; 2 ножа за хлеб; 30. белих стољњака; 72 ком. сервијета; 12 ком.
пешкира; 72 тањира за супу, дубока; 120. ком. тањира плитких; 72 ком. тањира
малих; 8 ком. здела за воће; 4 ком. зделица за сапун; 5 лавора; 5 крчага; и 36
шољица за црну кафу.
Све је ово морало бити набављено, а столњаци су набављани и одузимани
из приватних кућа. Све су ово Бугари вратили из разлога што није добро и траже
да им се донесе боље и кашике, виљушке, ножеви и др., да буде од алпака. (Ове је
сада на решавање код Крајкоманде).
Бугарска војска приликом вежби гази усеве и по њима врши вежбе, коње
које пасу пуштају где стигну, на ливаде, пшеницу, винограде и тако даље. Ја сам
заиста скретао пажњу нашим властимада поред БУГАРСКИХ ИЗВОЛЕ
ИЗВЕСТИТИ И НЕМАЧКЕ ВОЈНЕ ВЛАСТИ, па ми није познато колико су све то
учиниле, и колико ми изгледа само је ПРЕТСЕДНИК ОПШТИНЕ нешто
предузимао, док за остале незнам.
Српски командант места је знам известио Бугарску Војну Команду и они
му увек обећају да ће предузети потребне мере да се то у будуће не дешава, али на
жалост то је редовна појава.
Нагласио сам и раније у прошлом извештају, да је посета Деспотовцу од
стране Цеке Ђорђевића и пуковника Масаловића у вези са црном берзом т.ј. ја сам
изјавио сумњу да је та посета у вези са тим и сада сам добио неке извештаје од
доста сигурних извора да се тамо од сељака одузима кукуруз, пшеница, маст и
друго, а потом се то шаље преко извесних људи у Београд и тамо се продају. У
ову сврху је путовао стално и неки капетан „БУЦАН“, „БОКАН“ како ли има неки
надимак или презиме за кога сам чуо да је ухапшен, али ово није сигурно. У сврху
трговине и црноберзијанчења има неколико сумњивих типова који стално путују
и налазе се у Деспотовцу, Манасији и околини. Овде се стално налази и неки
ДУШАН чије презиме не знам да ли је (Раденковић, Михаиловић, Радосављевић)
или другојаче, али тај је за ово неколико месеци паре намлатио, па многоме који
не гледа на војводу као на исправног човека каже „МОРЕ ТИ ГРЕШИШ ЗА ТО
ТВОЈЕ ДРЖАЊЕ, БОЉЕ БИ БИЛО ДА СЕ ПОМИРИШ СА СУДБИНОМ КАО
ЈА, ЈЕР БОГАМИ ЈА МОГУ ДА КАЖЕМ ХВАЛА БОГУ“. У Манастиру Манасији
су долазиле и редовно долазе неке сумњиве женске и у друштву војводином се
проведу по неколико дана, а потом се изгубе са пуним коферима и другим
пакетима. Када ове женске дођу у Манастир онда се тамо пуном паром круни
кукуруз, меље пшеница и припремају разни пакети и томе слично.
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У Пореској Управи у Деспотовцу је шеф неки Миловановић, који исто тако
врло често путује, а исти је један од првокласних корупционаша и за истога тврде,
да је ухваћено једно писмо које је писао Благоју Јоцићу индустријалцу, којим је
тражио газда Благоју 50.000- динара да он заташка неке његове малверзације у
Руднику код министарства финасија, и он је како сам раније сазнао био због
овога кажњен само премештајем, али је затим успео да то уклони и да и даље
остане у Деспотовцу као шеф Пореске Управе. Све ово нотирао сам ради знања, а
постараћу се да добијем и конкретније елементе.
У Јагодини приликом сахране добровољаца ухапшен је Мирко М.
Вукићевић. Друг Живковић ми рече да је већ известио детаљније и ја само ово
додирујем. Иза тога су ухапшени и неки ђаци учитељске школе мислим њих 6.
У току прошле недеље су примећени неколико лица који су били до ман.
Манасије а за које се тврди да су долазили из Горњака и са војводом нешто
разговарали. Нисам имао могућности да сазнам шта.
Извештен сам да се у Хомољу крије једна група партизана од око двадесет
чланова.
У Левачком срезу у току последњих неколико дана примећено је кретање
како сам обавештен од 2-3. непозната човека. Неки мисле да је међу овима и
Баџица, али нема никаквих и тачних података.
У срез Беличком су ухваћена 3 сељака који су покушали разбојништво, то
јест извршили пљачку у селу у општини Јовачкој о чему сам Вас био раније
известио.
До сада других података немам.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
Твој друг Перо Никчевић
Књиговођа
12.
ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
Моравског Округа
Стр. Пов. Бр. 7
14. фебруара 1943. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
Београд
У вези тач. 8 Упутства за об. Службу подносим следећи извештај, на
територији Моравског Округа за време од 8-14-II-1943. г.
А) СРЕЗ БЕЛИЧКИ
а) Војничка ситуација је такве природе да се нема шта нотирати у ма
каквом позитивном смислу.
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б) Комунистичка акција је врло активна, тим пре што су све комунисте
који су били ухапшени почетком предпрошле недеље из целог Округа попуштали.
У току ноћи су похапшени понова неки комунисти. Број похапшених ми је
непознат.
в) Дражиновци су имали покрете на територији среза, али без неких
инцидената у ма каквом погледу и код њих се осећа нека промена и прилично су
тактични и мирни.
г) Чиновништво свих струка прилично је пасивно. Извесни елементи
левичарски прилично подижу главе и почињу да прете са њиховим временом.
Б) СРЕЗ ДЕСПОТОВАЧКИ
а) Војничка ситуација је у знаку потера и кретања већих размера и на
терену се налазе и оделења С.Д.С. из срезова раваничког, беличког, параћинског и
т.д. Све ове потере још нису дале баш никаквих резултата и нису наишли ни на
траг разбојницима који су разоружали станицу у Вел. Поповићу и у опште се још
ништа не зна ни шта је са одведеним командиром станице.
б) Акција комуниста је почела да оживљава. Разлог је јача пропаганда
Москве која напада све националне елементе и куражи своје пришипетље како ће
Немци у најкраћем времену стрвени и куражи их да буду у сваком тренутку
спремни да преузму власт и одуже свој дуг.
в) Акције Дражиноваца изгледа на овом терену камуфлирана, да у име
ових вршљају комунисти и елементи расула и по свему изгледа да је овом
приликом овај терен био чист од Дражиноваца.
г) Чиновништво је боље него под А. Мањи број је лош.
В) СРЕЗ ЛЕВАЧКИ
а) Војничка ситуација је нормална. У последњих неколико дана нисам
обавештен ни о каквим инцидентима и немилим догађајима. Мир је на терену.
б) Акције комуниста нема. Ликвидацијом партизанског одреда у
предпрошлом извештају сам нагласио чијег и којег. Комунисти и ако их има
мирни су.
б) Дражиноваца има на терену. Врло су мирни и никога у току седмице
нису узнемиравали.
г) Економско привредна ситуација је тешка, али није још у стању врло
критичном.
Г) СРЕЗ ПАРАЋИНСКИ
а) Војничка ситуација нормална. Потера у срезу деспотовачком.
б) Раније похапшени комунисти су пуштени. У току ноћи неки поново
похапшени. Који и колико нисам обавештен. Живље кретање комуниста и поред
хапшења осећа се већ позната слабост и лабавост Управне власти и само због тога
и оживљава акција комуниста.
в) Дражиноваца као четника на терену нема, сем оних који живе код својих
кућа, а ови су мирни, са нешто мањим одушевљењем Лондоном.
г) Економско-привредне прилике су још подношљиве.
Д) СРЕЗ РАВАНИЧКИ
а) Војничка ситуација је нормална. Повучена станица С.Д.С. из села
Крушара и Бигренице и чим су станице повучене већ је у Крушару долазила нека
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мангупарија и издавала наређења да се скупљени кукуруз не сме предавати. Ова
се мангупарија брзо изгубила у правцу среза ресавског, али је врло интересантно
да је одмах чим је станица повучена одпочела шетња. Потере саме на терену среза
деспотовачког.
б) Раније похапшени комунисти су пуштени, а сада су накнадно неки
похапшени. Један од ових побегао у шуму, неки Милутин Нолић општински
писар док су само четворо мушких и женских похапшено. Овај који је побегао
умакао је полицији свега за два минута раније и изгледа као да је намерно пуштен
или је пак извештен од саме полиције.
в) Дражиноваца као четника на терену нема. Има само код својих кућа
који су симпатизери и чланови националног ланца. Мирни су и са одушевљењем
слушају радио Лондон. Ја неким од њих саветујем да слушају Москву и станицу
слободна Југославија и т.д.
г) Чиновништво је је великим делом англофилско и комунистичко, али и
страховито кукавичко и скроз покварено.
Д) Економске прилике су још подношљиве и ако су врло тешке.
Ђ) СРЕЗ РЕСАВСКИ
а) Војничка ситуација је сва у покретима и потерама на терену среза али
без укаквих резултата. Лево крило борбе на терену ван среза Ресавског неко
добро...чета је тамо већ похватало преко 20 шумских, док С.Д.С. Округа
Моравског на терену два среза где се налази још од 1. фебруара т.г. без икаквих
резултата.
Б) Акција комуниста ми је за сада непозната. Под именом комуниста било
је ухапшено око 30. док су сви пуштени, а колико је ухапшено у току ноћи
непознато ми је.
В) Дражиноваца на терену има. Бар се ови тако декларишу, али по свему
изгледа да ово нису дражиновци него да је то нека врста партизанске багре, јер су
њихова дела права фотографија партизанског рада.
Г) Економско-привредне прилике су боље него у другим срезовима и
издржљивије су.
Ж) СРЕЗ ТЕМНИЋСКИ
а) Војничка ситуација је нормална и позната по свом јавашлуку. На терену
је било неких наоружаних банди које по селима нису пљачкале нити
узнемиривале грађанство, али нисам могао да сазнам да ли су били партизани или
Дражиновци и где су се са терена изгубили.
У Парцанима је погинуо један сељак од Немаца. Немцису му били
опколили кућу а овај се уплашио и побегао кроз прозор и пошто није хтео да
стане Немци су га убили плотуном. Сматра се да није био комуниста и мисли се
да није бежао да га Немци неби у опште убили.
Б) Раније похапшене комунисте су пустили, а да ли су хапсили друге и
колико нисам обавештен.
За умирење духова било би од великог значаја и моралног дејства ако би се
на територији овога Моравског округа могле упутити две-три чете добровољаца,
јер би за ове учмале духове много значило да виде Српску војску која би се заиста
другојаче представила него што је то С.Д.С. јер у њу апсолутно нема нико
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поверења да би их она спасила ма шта да се деси, па према томе народ је много
духовно клонуо и у опште не верује да има неке војске која ће моћи да одржи ред
и мир.
Мени се јавило било прилично за добровољце али сам ја само једног
јединог послао, а остале сам апсолутно све одбио, јер нисам желео да тамо имам
које какве типове. Неки су одмах отишли у С.Д.С. и ови су их како кажу
мобилисали и са некима које су покупили по селима одпремили су их за Београд
на обуку.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
Шеф Обавештајне Службе
Перо Никчевић
Друг „Лала“ је био пре два дана овде тражио ми је препоруку за неке
поверљиве личности, није ми објаснио због чега ово је тражио специјално за
Јагодину, док сам га упутио на друга Радивоја Симића; изгледа да ово ради за
рачун Министарства У. Дела да ли са знањем „Збора“.
Никчевић
13.
ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
Моравског Округа
Стр. Пов. Бр. 9
28. фебруара 1943. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
БЕОГРАД
У вези тач. 8 Упутства за об. Службу подносим следећи извештај на
територији Моравског Округа за време од 22-28-II-1943.g.
A) СРЕЗ БЕЛИЧКИ
а) Војничка ситуација у срезу је нормална. Потере једног дела страже по
срезу ресавском и деспотовачком.
б) Акција комуниста у страху очекује шта ће донети сутрашњи дан.
в) Акција Дражиноваца постоји активна по срезу овоме и долазе у
непосредној близини Јагодине, а изгледа да има случајева да Дражини четници
долазе и у саму Јагодину. Пре неколико дана заклан је један сељак у селу
Главинце, а пре тога су заклани на путу у Бресје још два сељака који су се враћали
са лечења из ћупријске болнице са лечења. Ко је актер ових дела не зна се сигурно
– мисли се на Дражиновце али приликом проверавања нисам могао сигурно
сазнати.
г) Акција старопартејаца не постоји.
д) Економско-привредне прилике према садашњем стању су још поднош.
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Б) ДЕСПОТОВАЧКИ СРЕЗ
а) Војничка ситуација је ненормална. Покрети јединица се крећу стално без
резултата. Шумски се стално крећу по овоме срезу, по једнима су Дражиновци
док су по другима партизани. Ову групу предводи према податцима-извештајима
које сам добио али које нисам могао детаљно проверити Вукашин Н. поручник и
пре пар дана су били у Бељајци и скоро у самом Деспотовцу. У Деспотовачкој
болници су заклали једног бившег четника хохштаплера и поред потера С.Д.С. по
срезу је у току прошле недеље било право њихово вршљање.
б) Акције партизана по срезу како сам горе навео постоји, али ипак су
комунисти мирни јер не верују у успех оних својих пријатеља.
в) Акција дражиноваца као што рекох горе под а) Шумски који се крећу на
терену представљају се како им када годи, т.ј. час Дражиновци а час партизани.
Других извештаја немам са терена овога среза.
В) СРЕЗ ЛЕВАЧКИ
Према данас прибављеним извештајима влада ред и мир. На терену има
Дражиноваца, али су апсолутно мирни и никога не узнемиравају.
Г) СРЕЗ ПАРАЋИНСКИ
И у селима и вароши апсолутни ред и мир и немам никаквих података које
бих требао нарочито истаћи.
Д) СРЕЗ РАВАНИЧКИ
а) Војничка ситуација је нормална још увек. Потере само на терену среза
деспотовачког. Станица коју има овај одред С.Д.С. у Равној Реци је од свега 7.
људи и то шест војника и командир станице у једном избаченом кућерку
удаљеном од насеља где им не могу Бугари у опште помоћи, док ови држе стражу
код једног стана где имају два немачка војника, а код своје стражаре не могу у
опште да одржавају стражу и ако их шумски нападну биће формално или
поубијани или пак разоружани. Њихов командир г. Милојевић капетан на терену
иде само са старим жандармима када има да се примају дневнице док на терену
никада није са млађим снагама. Имају станице у Бигреници и Равној Реци док је
станица из Крушара укинута и на овом месту је било више од 30. стражара.
Станицу у Равној Реци би апсолутно требало повећати бар на 20. људи јер је ово
место врло опасно и шумски је врло лако до овог положаја доћи.
б) Акција комуниста се за сада налази под знаком страха, а докле ће та
психоза трајати видећемо.
в) Акција Дражиноваца на терену није ми позната, симпатизера има у
приличном броју и њихова је активност невидљива и прилично мирна.
Других интересантности за сада нема.
Ђ) СРЕЗ РЕСАВСКИ
а) Војничка ситуација је у знаку напрегнутости, у знаку покрета и потера,
јер се на територији среза овог и деспотовачког налази одметнути поручник
Вукашин М. Са својом групом која према обавештењима броји око 80 људи. Ови
све председнике и националисте свуда малтретирају. Он је са својом групом
спаљивао раније и општинске архиве обично са тројкама које су се ноћу
појављивале у местима где су општинске зграде. Он је са својим људима побио до
сада неколико председника општина. Стража му ништа не може, па би на овом
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терену ако се икако може требали да дођу Добровољци. Овај се нарочито
представља како где и како када, негде је Дражиновац а и где је партизан и
прилично је у ова два среза заплашио грађанство. У току недеље је заклано два
три грађанина и нисам могао сазнати из којих општина.
б) Акција комуниста односно партизана као што видите не зна се где
почиње, као ни где се завршава Дражоновштина, па на терену ова два среза она се
толико измешала да се у опште не могу познати.
в) Акција Дражиновштине као под б).
Е) СРЕЗ ТЕМНИЋСКИ
У току последње седмице немам никаквих извештаја из овог среза.
-------------------------------------------------Ако ово писмо донесе Милоје Момировић из Сења којега сам упутио да се
преобуче у добровољачку униформу и молим да истог примите. Молим поводом
рада председника општине сењске М. Јовановића званог „ЧУПЕ“ и рада среског
Начелника молим саслушати га у вези са овим председником и његовим братом.
Ја сам и раније у мојим извештајима писао о раду овога председника и немоћи
среског начелника да натера овога председника да врати неко жито једној жени из
воденице које је био одузео. Овај г. председник је један ординирани хохштаплер и
Милоје Момировић зна и конкретне податке, па Вас молим да истог саслушате и
то:
1) О употреби ујма из воденица које се налазе на територији ове општине.
2) О шиљању среском Начелникусваког јутра по један балон по од 3. литра
млека и меса посебно бесплатно.
3) О клању стоке сваког дана и лиферацији меса преко разних лица за
варош извесним људима по споразуму да среским начелником, као и шиљању
меса преко железничара за Београд и т.д. Месо се шаље и државним аутомобилом
Сењског Рудника врло често за Београд и т.д.
4) Овај председник невероватно много мрзи оне сељаке који су били
добровољци као и ЗБОРАШЕ. Добровољцима каже па ко Вас је тамо звао и зашто
сте тамо и ишли. Сељаци Вас због тога мрзе и оптужују и т.д.
За горе наведено Милоје ће дати конкретне податке.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
Шеф Обавештајног Центра
Перо Никчевић
14.
ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
Моравског Округа
Стр. Пов. Бр. 10
7. марта 1943. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
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Београд
У вези тач. 8 Упутства за об. Службу подносим следећи извештај на
територији Моравског Округа за време од 28/II – 7/III 1943.г.
А) СРЕЗ БЕЛИЧКИ
а) Војничка ситуација се граничи са најпростијим јавашлуком, јер редовна
је појава да по срезу ту и тамо буде по неко убијен или пак заклан, а да С.Д.С. ни
прстом не мрдне као да је рађено по споразуму пре неколико дана. Заклан је један
сељак у Главинцу, Бресју и Рибарима, а да се не зна ко је исте заклао.
б) Акција комуниста је у врло смањеном обиму. Неке групе партизанске се
у малим групицама крећу по срезу, према једнима су Дражиновци, док су по моме
мишљењу неки сумњивији елементи који више личе на партизане. Групице су
мале 3-5 највише по броју! Психичко стање је код комуниста депресивно и живе
у пуном страху као што сам раније нагласио.
в) Акције Дражиноваца у последњем времену колико сам обавештен на
терену као и да не постоји. Они у грађанству су прилично или пак у великом броју
попустили са одушевљењим слушањем Лондонске пропаганде и препричавањем
и објављивањем њене саджине у таламбасима као што је то чињено раније. И код
ових елемената је интерес много попустио да и даље прате са таквим
задовољством као раније ову пропаганду. Дакле настаје промена зашто надам се и
то ће се брзо разјаснити.
г) Акција старопартијаца је у многом у потпуности нестала.
д) Економско-привредне прилике су у колико се односе на исхрану из дана
у дан све теже и теже. Радови су прилично поодмакли а време је за рад врло
добро.
Б) ДЕСПОТОВАЧКИ СРЕЗ
а) Војничка ситуација је аљкава до зла Бога. Већ скоро два месеца у том
крају налазе се одреди свих срезова из Округа и то без икаквих резултата док се
они које траже налазе стално по срезу, час у овом а час у оном срезу.
б) Акција комуниста-партизана на терену врло жива и по овом и ресавском
срезу. Вукашин поручник са својим бандитима је стално на терену и никако да
дође у сукоб са С.Д.С. Они који нису били куражни да пођу у шуму мирни су за
сад као бубице.
в) Акција Дражиноваца по шуми изгледа да не постоји, него да је се у
колико се је раније по која групица декларисала за Дражу, сада је се већ на терену
показала као партизанска бар по своме раду.
г) Акција старопартејаца је у изумирању и без интереса.
д) Економско-привредне прилике су слабе јер и сами планински сељаци
јуре у потражњи за кукурузом, стока, мрс и друго даје се само за кукуруз.
В) СРЕЗ ЛЕВАЧКИ
Ситуација је у потпуности мирна до овог момента и нема се шта нарочито
истаћи. Већа је потражња кукуруза ради прехране за време док трају пролећни
радови тако да се сада плаћа 1. кгр кукуруза од 120-150,- дин.
Г) СРЕЗ ПАРАЋИНСКИ
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а) Ситуација је војничка нормална. Било је неких кретања због појаве
шумских на периферијским општинама која граниче са срезом ражањским и ови
су се брзо пребацили на периферији среза темнићског. Нема резултата.
б) Акција комунистичка ради притајено, скривено, али под знаком
огромног страха и без икаквог одушевљења. Пропаганда је много изгубила од
свога утицаја на масе и осећа се као неко растрежавање из неког бунила код маса.
в) Акција Дражиноваца је исто тако попустила у своме патриотизму и
налазе се као у неком полу сну и неактивитету-мислим на оне који су код својих
кућа,- иначе на терену нема покрета.
г) Акција старопартејаца је мртва и не може да је оживи ни Б. Михаиловић
који сада живи у Параћину са својом борбашком вештином.
д) Економско-привредне прилике нису баш добро. Осећа се пролеће са
великим недостацима.
Д) СРЕЗ РАВАНИЧКИ
Ситуација је у срезу потпуно нормална, тешкоћа је само због потражње
сеоског становништва за кукурузом из општина ближа планини. Иначе до сада је
била прилично сношљиво.
Ђ) СРЕЗ РЕСАВСКИ
а) Војничка ситуација је у знаку потера, али како сам до сада добио вести
без резултата. Према вестима од пре два дана убијен је један сеоски председник
општине и још двојица сељака у другој општини односно селу заклани. Нисам до
сада сазнао име председника општине и закланих.
У извесним општинама и селима има известан број партизанских
симпатизера који са овим одржавају везе. Искушао сам неколико пута да сазнам
њихова имена и сваки пут нисам имао успеха. У овом крају С.Д.С. никако не
може овакав какав је да заведе ред.
Е) СРЕЗ ТЕМНИЋСКИ
а) Војничка ситуација је нормална са мањим потерама, које нису дале
никаквих резултата. На једном крају среза запажени су неки партизани, који су
преко Доњег Катуна пошли даље, затим су неки запажени у Бошњане и Маскаре
Да ли су то били исти или пак нека друга група нисам могао да проверим, иначе
других новости до овог момента нисам могао добити.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
Шеф Обавештајног Центра
Перо Никчевић
О неким држ. чиновницима и
њиховом раду ћу ускоро да поднесем посебан реферат.
15.
ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
Моравског Округа
Стр.Пов.Бр. 11
14. марта 1943. год.
Ћуприја
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НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
БЕОГРАД
У вези тач. 8 Упутстава за об. Службу подносим Вам следећи извештај на
територији Моравског Округа за време од 8-14-III-1943.г.
А) СРЕЗ БЕЛИЧКИ
а) Војна ситуација је мирна и рад је на поновном успостављању станице
Пољске С.Д.С. део Одреда који су били на територији срезова Ресавског и
Деспотовачког вратили су се у места дислоцирања.
б) Акција комуниста је много мирнија него раније. На терену има неких
група које се крећу по селима среза и с времена на време се закоље по неки сељак.
С.Д.С. не реагира нити се потере упућују у тим правцима где би се ови нашли
него у другим. Ови на терену се махом представљају као дражиновци.
в) Акција Дражиноваца је много мирнија и осећа се нека промена и неко
затишје код ових и слушање Лондонске пропаганде је много попустило и истом се
врло мали број служи и то у најужем кругу.
г) Политичка акција партијских парола и не постоји.
д) Економско-привредне прилике су сада врло тешке за исхрану. Добра
управо врло добро за пролећне радове, а осећа се потреба за кишом.
Б) СРЕЗ ДЕСПОТОВАЧКИ
а) Војничка ситуација је слаба. Старешински кадар Пољске С.Д.С. врло је
слаб и неактиван. Сада се тек осећа шта је представљао капетан Лапенац, јер он
није дозвољавао да се вршља по срезу, док је сада прави хаос. Сваког дана се на
терену по неко убије а С.Д.С. не може никога ни пронаћи нити да ухвати. Остали
одреди С.Д.С. из других срезова су се вратили у места дислоцирања.
б) Акција комуниста мирује, сем они шумски који се по срез крећу
несметано, а то су у 80% случајева четници одбегли из Ресавско-раваничког чет.
одреда и страже из Свилајнца-ово су махом партизани који сада делују под
именом дражиноваца. Очекује се дејство С. Добровољачког Корпуса, пошто су се
већ пре десетак дана нека оделења пребацила у ресавском срезу.
в) Акција Дражиноваца камуфлирана, под именом дражиновштине док су
то партизански редови које води поручник Вукашин и п.поручник Света.
г) Акција политичара старопартијаца не постоји.
д) Економско-привредне прилике су као и под А) Исхрана у једном делу
среза је добра док је у једном делу среза врло тешка.
В) СРЕЗ ЛЕВАЧКИ
Ситуација је потпуно мирна. На терену има дражиноваца један мали број и
никога не узнемиравају. Тешкоће једног дела становништва око исхране постоји
доста велика, али ипак не тако очајна. Рад је отпочео добрим темпом.
Г) СРЕЗ ПАРАЋИНСКИ
а) Војнича ситуација је потпуно нормална у срезу, у срезу је ред и мир.
б) Акција комуниста сведена је на минимум, и подземни рад је много
попустио те се може рећи да је у датом моменту безопасан.
в) Акција Дражиноваца и њихова пропаганда је без значаја и дејства.
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г) Политички курс партијских главешина је раван нули.
д) Економско-привредне прилике скоро и потпуно као под А).
Д) СРЕЗ РАВАНИЧКИ
а) Војничка ситуација је скоро нормална. Мали покрети око хватања убица
кмета општине паљанске. Двојица су убијени од С.Д.С. у селу Стубици а трећи је
побегао. Сви су имали четничке легитимације Ресавско-раваничког бившег
одреда. Убијени су један из Паљана а други из Крушевца. Убица бившег
председника општине исаковачке није ухваћен, јер га крију Власи. Он је из истог
села и убиство је извршено због женских. Ком. С.Д.С. се нада да ће истог брзо
ухватити.
б) Акција комуниста је много попустила и много се смирила од последњег
хапшења, о којему сам већ писао. Три ухапшена се налазе у логору у Београду ако
нису заглавили већ. Један коловођа који је требао бити ухапшен користио је
приликом бегства бугарску команду и овога упутила Крајском. И ови му издали
објаву да иде на рад или у Борски Рудник или пак у Немачку и сада се налази на
рад у Борском Руднику.
в) Акција Дражиноваца је потпуно мирна. Слушање Лондона се је
невероватно много смањило и они који то раде немају никаквог одушевљења и
више врло слабо и препричавају шта су чули и шта се тражи од Срба.
г) Политички рад старих партија не постоји.
д) Економско-привредне прилике су доста тешке за исхрану месом и
млечним производима, док је минимум житарица обезбеђен до краја јуна тек. год.
Радови се врше врло добрим темпом.
Ђ) СРЕЗ РЕСАВСКИ
а) Војничка ситуација С.Д.С. аљкава. Како сам извештен на терен овог
среза дошле су јединице II или III батаљона С.Д.К. и одпочели чишћење терена.
Резултати ми за ово нису познати, али се народ нада да ће бити ослобођен
досадашњих пријатеља који су га врло често посећивали.
б) Акција комуниста у грађанству је мирна и у колико има ових они живе
под страхом и психозом страха. На терену се је кретала до пре неки дан група од
око 70-80 бандита. Ову групу је водио поручник Вукашин М. који се врло често
пред народом декларише као Дражиновац, док је у његовим редовима 90%
партизанско-разбојничка мафија а и он сам је више наклоњен партизанима него
што је Дражи.
в) Дражиноваца помешана је како рекох са акцијом комуниста-партизана и
верујем према податцима да на терену нема Дражиноваца, сем симпатизера у
грађанству које је мирно, али трпи и подноси њихову тортуру из разлога што нема
ко да их заштити, пошто одреди С.Д.С. су у опште неупотребљиви заједно са
својим старешинским кадром.
г) Акција партијских група не постоји нити пак то политизирање
пропаганда Лондона је сведена на једну безначајну причу неког старца.
д) Економско-привредне прилике су скоро у целом округу једнаке и
изгледа у колико је које место ближе Београду у толико су горе.
Е) СРЕЗ ТЕМНИЋСКИ
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а) Војничка ситуација је нормална. Покрети су нормални, из разлога што
партизани крушевачког округа врло ретко се дотакну којег места овога среза и
брзо се губе на периферијама среза ражањског и расинског.
б) Акција комуниста је сада у исчекивању или управо рећи у једном
приличном страху од непознатог и много мање нападају националисте и у врло
ретким случајевима их називају „фашистима“.
в) Ација Дражиноваца је мирна, њихови симпатизери су у грађанству врло
мирни и почели су да се врло много дезинтересују пропагандом Лондона.
г) Политичари из старих партија потпуно мирују.
д) Економско-привредне прилике изгледа још су у овом срезу у Моравском
Округу нај подношљивије. Рад тече врло добро.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
Шеф Обавештајног Центра
Перо Никчевић
16.
ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
Моравског Округа
Стр. Пов. Бр. 14
4. априла 1943. год.
Ћуприја
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
Београд
Извештавам Вас о стању на територији Моравског Округа за време од 29III-4- IV-1943. год. и то:
А) СРЕЗ БЕЛИЧКИ
У Глоговцу су заклана два човека, један од ових је бивши робијаш. Изгледа
да су оба ова два сељака заклана за освету погинулог одметника Боре Рибарца о
чијој сам погибији већ јавио.
На путу између Јагодине и Лугомира-испред лугомирског моста погинуо је
један трговац из општине остриковачке, станује у непосредној близини јовачке
железничке станице. Изгледа да је убијен из освете, убице су непознате. Драги
бакалин је имао код себе и леворвер и нађен му је у леворверској торби и истог
испаљени два или пак три метка. Он је нађен мртав наслоњен на свој точак који је
јашио. Новац је нађен код њега као и сат и остало. Дакле из свега овога види се да
није убијен из користољубља. Шта су власти предузеле за сад ми је потпуно
непознато.
Остала ситуација није се ништа променила од последњег извештаја.
Б) СРЕЗ ДЕСПОТОВАЧКИ
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У овом срезу је ситуација слаба. Шумски држе неколико села под своју
команду као што су Липовица, Плажане, Грабовица и планинска трла. Долазе у
ова села са заставама и држе зборове, реквирирају коње и кола, а исто тако
изнуђују храну и друго.
Ових има у овом крају и Троглан Барама око 140. људи. И пре неки дан
било је између једног дела шумских и једног Немца у Равној Реци који се тамо
налази стално, пушкарање, јер је ова јашући коња нагазио на њих и одмах почео
да пуца. Шумски су се прво разбежали па су тек доцније на овога отворили ватру.
Срећом нису га погодили у опште. Других промена нема од последњег извештаја.
Ови исти бандити држе и од среза млавског неколико села, међу којима
спада Бусур и Златово.
У шуми имају два радио апарата и сељаке из своје државе састављене од
неколико села из срезова, ресавског, деспотовачког и млавског принуђавају да
долазе и слушају вести из Лондона, Америке и Москве.
В) СРЕЗ ЛЕВАЧКИ И ТЕМНИЋСКИ
До овог момента немам никаквих података о ситуацији у тим срезовима.
Г) СРЕЗ ПАРАЋИНСКИ
На терену Мутнице, сисевачких планина налазе се неке групице партизана,
али немам никаквих података о њиховом броју и јачини. Изгледа да су неке
разбијене групе се нашле на овом терену и пошто је слаба организација за потере
зато се тамо и задржавају. Других промена нема.
Д) СРЕЗ РАВАНИЧКИ
На терену су се у мањим групама појавили шумски у Бигренице изгледа од
групе која сада бивакује у Троглан Баре и где се сматра да их има око 40 и мисли
се да је њихов командант одбегли Света потпоручник из бившег Блашковог
одреда. У Сењском Руднику је погинуо са својом женом бивши шеф станице у
Сењ. Руднику звани „ЏОНДРА“ и изгледа да је он убијен због пљачке пошто је
имао код себе веће количине новца. Бавио се црном берзом и многи сматрају да је
имао код себе неколико стотина хиљада динара, а становао је у некој шуми
удаљеној од сваког насеља 2 ½ до 3 км. потпуно усамљен.
Говорили су му да се одатле сели у варош али овај није хтео из разлога што
није нико могао овде да истог контролише шта ради.
Других промена није било од последњег извештаја.
Ђ) СРЕЗ РЕСАВСКИ
По срезу ресавском шумски се скоро слободно шетају, а нарочито у
Роанди, Купиновцу, Роћевцу, Ђуринцу и околини. Од ових села, из села из среза
деспотовачког и млавског сачинили су једну своју државу у коју их тамо у опште
нико не узнемирава. Командант овог сектора је поручник Вукашин, односно ове
државе која је независна од Троглан Баре, само савезнички дејствују.
НАПОРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
Шеф Обавештајног Центра
Перо Никчевић
Све што сам навео о случајевима у срезовима
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деспотовачком и млавском још у већој мери
важи за срез ресавски оним селима које стално
држе шумски а које сам овде навео.
17.
ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
Моравског Округа
Стр. Пов. Бр. 15
11. априла 1943. год.
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ „ЗБОР“
Београд
У вези чл. 8 Упутства за об. службу извештавам Вас о ситуацији на
територији Моравског Округа за време од 5-11. априла 1943. год.
А) СРЕЗ БЕЛИЧКИ
а) Војничка ситуација без икаквих резултата у потерама за шумским. На
терену се налазе извесне мале групе шумских који се крећу по извесним селима,
неки пут непосредно и до саме вароши Јагодине.
б) Акција комуниста постоји, али је одлично камуфлирана, није више
инвазивна, али су у очекивању неког њиховог црвеног чуда на истоку.
в) Акције дражиновштвине је исто тако невероватно мирна, невероватно је
од пре неколико недеља попустило оно егзалтирано слушање Лондона и осталих
англоамериканских станица. На терену изгледа да се у опште шумски декларишу
као Дражиновци.
г) Акција старопартејаца не постоји.
д) Економско-привредне прилике су у погледу исхране тешке, у погледу
радова за сад одличне. У погледу подизања индустрије и рада на том пољу
никакве.
Б) СРЕЗ ДЕСПОТОВАЧКИ
а) Војничка ситуација је појачана на терену са Немцима и Бугарима, али и
ова без резултата. У Деспотовцу има око 150. Немаца (Полицај ШТЕЛ), а има и
Бугара. Шумски се налазе на терену који сам навео у извештају Пов. Бр. 14, а
кретања у околни Равне Реке су учестала и бојазан је пошто је тамо мали број
стражара С.Д.С. из пољског одреда из Ћуприје те би овај број требало појачати.
Кретање шумских на извесном делу терена је слободно.
Друго је све као и под А.
В) СРЕЗ ЛЕВАЧКИ
а) Војничка ситуација је мирна, на терену има већ раније позната група
дражиноваца који су врло мирни и не изазивају за сад никога. После раније
јављеног хапшења командира С.Д.С. и председника општине са још неколико
људи, сада је потпуно мирно.
б) Комуниста на терену нема, а ни међу грађанством и у колико би ко био
за московске витезове нема три чисте да се ма чим покаже да ове воли.
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в) Дражиноваца као што рекох има једна група око 20 који се крећу по
срезу. Нарочите пропаганде нема. Лондон исто тако са својом пропагандом није
интересантан.
Остало све скоро исто као под А.
Г) СРЕЗ ПАРАЋИНСКИ
а) Војничка ситуација је сва у теренским кретањима, али без резултата. На
терену ту и тамо се налазе неке разједињене групице као тројке, четворке и томе
слично, декларишу се како где и како када, а по негде и као патрола С.Д.С. Махом
су и ове мале групе шумских све у пролазу и не издају никаква наређења само
толико да на брзу руку подмире своје благоутробије.
б) Акција комуниста је врло мирна и по свему изгледа да се већ и не
старају да дају упутства и директиве, стоје потпуно у неком ставу исчекивања.
в) Дражиновци су још мирнији и са много мање интереса прате Лондон
него што је то раније било.
Остало је све исто као и под А.
Д) СРЕЗ РАВАНИЧКИ
а) Војничка ситуација је у знаку кретања по срезу пошто су се ту и тамо
појавиле неке двојке, тројке и четворке. Свуда су били мирни само су у Стубици
били принуђени да пуцају на председника општине, јер је овај исте покушао да их
легитимише, а када су побегли, драли су се кроз село да их помогну сељаци јер их
јуре шумски и пуцају на исте и тако су успели да се изгубе. Стража је стигла
доцније за четири сата и није јој пошло да ове похвата. Према неким блокчићима
које је успео да им отме председник општине изгледа да је један од ових био
студент, а други свршени правник судски приправники према забелешкама које су
ту уписане изгледа да су одржавали везе са неким лекарима и судским особљем у
неким местима. Ово је достављено Команданту Окружне Страже у Јагодини.
б) Акција комуниста је много изгубила од својега елана, нарочито од
поновног заузимања од стране Немаца Харкова. Изгледа да се за сад не надају до
идуће зиме ничему а до тада ће се Црвена армија реорганизовати и изненадити
цео свет својом силином и ударцем.
Других интересантности нема сем исто као и под А.
Ђ) СРЕЗ РЕСАВСКИ
а) Војничка ситуација је нормалнија из разлога што је на територији среза
до сада дошло око 250. немачких војника (полицај штел), али ипак је погинуо
један грађанин у близини Свилајнца. Извесна села као што сам у извештају Стр.
Пов. Бр. 14 известио и даље држе шумски и тамо у том крају није нико и ништа
предузимао.
На терену ту и тамо налазе се свуда мале групе шумских изгледа без
икаквог командног система, јер ове мале групе предузимају само ситне трикове
како би се што боље камуфлирали и прошверцовали за даље и никако се не
задржавају у једном месту, него одмах продужују даље.
У извештају Пов. Бр. 13 навео сам село Кличевац уместо Витежево за
напад на сељака са пуним џеповима камења других шест сељака. На ово у датом
моменту нисам обратио пажњу и изгубио сам из вида нотицу коју сам имао.
Са другим подацима не располажем.
160

Мр Добривоје Јовановић – Прошлост бр. 4
Е) СРЕЗ ТЕМНИЋСКИ
а) Војничка ситуација је састављена од мањих покрета, из разлога што су
се неке мале групице у неколико села прокријумчариле, али нису никог убили
нити палили архиве, прошли су као нека разбијена војска која бежи некуда у
неком непознатом правцу. Сукоба нити хватања није било.
И комунисти и дражиновци су врло мирни и пропаганда некадашња је
малаксала у апсолутном смислу те речи.
Других података са терена немам ни у ком другом смислу.
Економско-привредне прилике су једнаке у целом округу
------------------------Постављен је нови Командант Окружне СДС у Округу моравском у
Јагодини. Стари Командант мајор Станковић је премештен за Крагујевац, новоме
команданту незнам име и презиме.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
Шеф Обавештајног Центра
Перо Никчевић
18.
ОБАВЕШТАЈНИ ЦЕНТАР
Моравски Округ
Стр. Пов. Бр. 16
18. априла 1943. год.
Ћуприја
НАРОДНИ ПОКРЕТ „ЗБОР“
Београд
На основу чл. 8 Упутстава за об. службу извештавам Вас о ситуацији на
територији Моравског Округа за време од 12-18-IV-т.г.
А) СРЕЗ БЕЛИЧКИ
а) Војничка ситуација без узрујавања, акција слаба и без резултата. На
терену 14. у вече односно још за дана у селу Мајуру заклан је Драга Антин чији је
брат у шуми као пљачкаш од стране других шумских који су били обучени у
војничку униформу са дугим брадама и који су ове тражили по списку, а затим су
испребијали Жику Велимирова и Драгињу Дисину чији је муж у ропству тражећу
и код ових су тражили Тому Антина који је раније одбегао у шуму, сматра се да је
и овај Драга учествовао са шумским у неким пљачкама. За команданта Окружне
СДС постављен је Душан Драговић, мајор, а за командира пољског одреда СДС
Владета Арсић, поручник.
б) Акција комуниста је живља од како је жешћа борба у Тунису. Лондонци
су поново почели да оживљавају и прогнозе падају као киша и скоро сви
прогнозери цео Балкан до Дунава и Саве биће у најкраћем року и то од 2.м. бити
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очишћен од Немаца. Ипак је маса далеко мање упаљена него што је то било
прошле године.
в) Акција Дражиноваца на терену је слаба, али се разбојници и комунисти
налазе прилично у незгодној ситуацији из разлога што се сматра да је овај случај у
Мајуру потекао од дражиноваца.
Других података за сад нема о којима би у даном моменту шта нотирати.
Б) СРЕЗ ДЕСПОТОВАЧКИ
а) Војничка ситуација нејасна, у вишем делу среза су господари шумски
одметници. За командира пољског одреда постављен је капетан Михаиловић из
Јагодине. Извршене су још неке промене у одреду. Сматра се да ће бити
способнији одред за акцију него што је био до сад.
б) Акција комуниста је прилично активнија и у пропаганди и на терену. У
руднику „Морава“ у Миливи су шумски покидали кајиш који је имала
локомобила и локомобилу су покушали експлозивом да униште, али исту нису
много искварили, само су црева исекли и иста се сада могу врло тешко набавити,
а исто тако су опљачкали и раденички магацин који је имао резерву за исхрану
раденика, а села о којима сам раније писао и даље држе.
в) Акција дражиноваца у овом крају по свему изгледа да не постоји, јер ови
који се на овом терену декларишу као Дражиновци по својим поступцима су
много слични партизанима, јер брате раде оно исто што су партизани на свим
теренима радили.
Других података које бих требао нотирати немам.
В) СРЕЗ ЛЕВАЧКИ
Ситуација је у срезу левачком иста као у прошлом извештају.
Г) СРЕЗ ПАРАЋИНСКИ
а) Војничка ситуација је у много јачем покрету него раније, али без
резултата. На терену има много тројки које се крију и налазе се у покрету, до
сукоба није долазило.
б) Акција комуниста је много јача него раније, појединачно комунисти
подижу главе и почињу да прете. У идућем извештају јавићу имена ових.
Других важнијих података немам да нотирам.
Д) СРЕЗ РАВАНИЧКИ
а) Војничка ситуација у потери за неким руским циганима који су били
извршили неке велике крађе свиња, оваца, јагњади и других ствари за преко
500.000 дин. Било је у току недеље и појединих кретања шумских и потера за
овима без резултата.
б) Акција комуниста је доста оживела, изгледа да је активније одпочео рад
СКОЈ, али нисам могао открити њихову организацију, али осећам њихово
присуство, па или је већ створена организација или је пак у стварању.
Осталих података у колико буде доставићу их писебним рефератом и
извештајем.
Ђ) СРЕЗ РЕСАВСКИ
а) Војничка ситуација је таква да на терену имамо присуство свих
елемената. Акција СДС незапажена, део среза Млавског је слободан потпуно за
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шумске. Изгледа да су се Немци уклонили и из среза ресавског и из среза
деспотовачког. Према обавештењу у току недеље жртава није било.
Других података које би сматрао за потребно нотирати нема.
Е) СРЕЗ ТЕМНИЋСКИ
Према добијеним податцима је потпун мир и ред у овом срезу.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
Перо Никчевић
19.
Главном тајништву Н.П. „ЗБОР“
Београд
Према сигурним информацијама сазнао сам да је стање у срезу раваничком
Округа моравског за последњи месец дана одприлике овако:
По самој вароши Ћуприји шумски се из равногорске организације
слободно крећу и противу њих нико не предузима ништа. Српска Државна
Стража са среским начелником није ни раније ништа предузимала, па је у вези са
овим смењена и општинска управа у Ћуприји и сада је дошла за управу вароши
цела управа од демократских елемената.
У току месеца септембра у Ћуприји је убијен Недељко Црњански, бивши
трговац и врло богат човек, затим је заклана гца Симоновић, кћерка Љубе
Симоновића „Аласа“, лувара општинске кланице која је била стара око 16/17 год.
и још једна децојчица чијег се имена сада не сећам а која је била дошла са рада из
Немачке, где је била на раду око 1 ½ год. и после њеног доласка свега два дана је
заклана док је у реону среза раваничког још неколико лица заклано у Сењском
Руднику и Сењу.
Срески начелник Дане Константиновић је један врло познати корупционаш
о коме сам ја и раније извештавао о његовом раду и из чијег је подручја пре
кратког времена побегао полицијски писар Стаменко Димитријевић, референт за
цене у шуми пре кратког времена, о чијем сам неисправном раду у мојим ранијим
извештајима исто тако у своје време писао и подносио извештаје.
Командир С.Д.С. г. Милован Милојевић, жандармеријски капетан I кл.
познат и склон корупцији и црној берзи и расније још у друштву са војводом
Блашком Михаиловићем почео је да сарађује са организацијом равногораца, али
је једно веме умео да склони да по његовом подручју не шпартају, или у колико то
чине да буду што даље од вароши, док су се сада потпуно инсталирали и у саму
варош и слободно се по вароши Ћуприји крећу и убијају и кољу а да Српска
Државна Стража потпуно им секундира, јер је апсолутно немогуће да сви ови које
сам навео да су убијени и заклани и то све дању у самој вароши не зна се ни ко ни
када врши убиства.
Ранији председник општине г. Живојин Остојић се од утцаја равногорских
много бојао и плашио и сада је смењен а на његово место је постављен Мирослав
Сибиновић, шнајдер и књижар демократа и цео одбор је постављен од демократа,
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док је апсолутно познато да су демократски елементи из овог места као и других
били ослонац за организацију равногорског покрета. Дакле према овоме и у вези
са вршљањем ових неодговорних елемената из Ћуприје је побегао и Др. Милан
Јовановић, наш симпатизер, чија је кћерка врло активно радила на организацији
Белих Орлова у Ћуприји и једино се њој има благодарити што су Бели Орлови и
успели да створе у Ћуприји своју организацију, па сада овај врло миран човек
који је прилично радио у школи код деце и професора да се што боље и
исправније схвати и разуме рад и политика генерала Милана Недића, па је већ ,
има недеља дана да се налази г. Јовановић у Београду и не сме да се врати у
Ћуприју на редовну дужност и у вези са тим мислим да је Ћуприју морала да
напусти и његова кћерка.
Ово достављам само ради знања и управљања, пошто знам да на том
терену немамо за сад никога који би достављао редовне извештаје. У срезовима
ресавском и деспотовачком као и праћинском равногорци и комунисти-партизани
вршљају у приличној мери, док у срезовима беличком, левачком и темнићском
дају тон само и искључиво равногорци, а партизани тамо не смеју да покушају ни
да се пребаце. У ова три среза са леве обале Мораве у последње време је потпун
мир и није нико у току овог месеца заклан и убијен и рад власти у колико су ове
покушале што да раде није у опште ометан.
Оволико сам сматрао за дужност да известим.

21. септембра 1943. год.

НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
П. Никчевић
20.
Главном тајништву Н.П. „ЗБОР“
Београд

По директном и индиректном сазнању у Округу Моравском за последњих
десет дана било је од стране одметника побијено и поклано око 20. особа оба пола
и то више женских него мушких. У околини непосредно и у самој Јагодини
заклана су три мушкарца и 4. жене (једна девојка) и на терену по селима среза
беличког и левачког још неколико, а затим у Глоговцу, Поповићу и још неким
селима среза деспотовачког и раваничког.
У околини Деспотивца пре одприлике више од петнаест дана погинуо је
командант бригаде пешадиски потпоручник Ђорђе Газибара, кога су сами
Дражиновци односно шумски ликвидирали-изгледа Дражиновци, зато што се је
побунио противу тога зашто се невини људи и жене убијају. Штаб бригаде се за
сада налази у Манастиру Манасији и сматра се да је духовни убица свих
побијених у срезовима ресавском, деспотовачком и раваничком старешина
манастира Павле Панић. Мисли се да је по његовој жељи убијен и командант
бригаде Газибара-и ова су подозрења потпуно и у целости и оправдана, јер Павле
Панић док је био војвода, са Блашком Михаиловићем има највише заслуга што је
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тај одред био у служби мајору Пилетићу из Горњака, и у оно време је мени
директно говорио да ме треба ликвидирати и мене и мога духовног учитеља.
Мислио сам да ћу претерати ако моју сумњу противу њега изразим а нарочито
тим пре што је претња мени директно учињена.
У Јагодини су побијене безначајне жене које нису имале ни у ком погледу
никаквог значаја, јер нити су имале везе са окупационим војницима нити ма
каквог значаја на ма ком пољу политичке и војничке делатности. Две су изгледа
заклане из користољубља приликом давања помена своме погинулом мужу и зету
убијене, опљачкане одмах на лицу места, а затим бачене у Мораву, јер се је ово
десило у селу Рибарима код саме Јагодине и т.д.
У Јагодини је ухапшен 2. октобра г. Душан Драговић, потпуковник и
командант Окружне страже С.Д.С. у Јагодини. Ухапшен је из разлога што у опште
није хтео да одржава везу са људима Д.М. Приликом свога постављења у априлу
месецу ове године г. Драговић је нашао овде праву џунглу, јер је и окружни и
срески начелник и све старешине С.Д.С. били су Дражиновци о чему сам у своје
време и извештаје подносио. Г. Драговић је побегао из Косовске Митровице у
марту месецу где су му Арнаути убили-стрељали два брата и то: једног судију и
једног професора, а тражили су и њега да га ликвидирају и има заблагодарити
само Бугарима што је тада изнео своју главу. Г. Драговић је покушао да међу
официрским кадром уведе мало реда и дисциплине и да истима на пристојан
начин улије мало више поверења у рад Милана Недића, али га је у томе врло брзо
спречила главна команда С.Д.С. јер сви они официри које би он узео у
заштитубрзо су уклањани и премештани у друга места, па је тако деловање г.
Драговића још у почетку у потпуности укочено (демонстративни случај поступка
поручника Драгићевића командира град. полиције у Јагодини) мислим да сам у
своје време о овоме писао и назвао га правим хохштаплером, изнео сам на какав
начин је успео да се из Јагодине уклони миран и врло исправан официр капетан
Михаило Михаиловић.
Г. Драговић је ухапшен што је оптужен да је он крив, што је од стране
шумских 30. септембра или пак 1. октобра од стране бандита Д.М. отерана
пшеница из Винораче у количини од око 25-30.000 кгр. која је била скупљена по
разрезу Житарске Централе. Код г. Драговића је извршен претрес и његовог стана
и канцеларије као и њега лично и није ништа нађено што би га могло ма и
најмање компромитовати. Г. Драговић у једном разговору самном после погибије
моје жене да се ја склоним из средине у којој живим јер овај овдашњи свет нити
хоће да разуме г. Љотића нити пак Вас добровољце, а веруј ми на моју реч да ја
сматрам један од најисправнијих гледишта онај који заступа г. Љотић и „ЗБОР“,
али ако сам покушао да са ким разговарам и уверавам кога да је тај став исправан
одмах ме некако искоса гледају, па пошто сам ја официр и у политици се заиста
слабо разумем сем у оно што осећам као националиста у самој крви, али пошто
сам сада и сувишно настрадао то ћу се постарати да се незамерам никоме у овој
новој средини која ми је апсолутно непозната.
Према подацима са којима располажем заиста г. Драговић није имао
никакве везе са организацијом Д.М. Оптужен је од својих потчињених и ухапшен
2. октобра и одмах спроведен за Београд.
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Због свега изложеног молим и главно тајништво и свакога ко шта може
урадити да се овај Српски официр спасе у колико има могућности и у колико се
поред онога што сам ја могао сазнати утврди да је заиста невин, што мислим да
неће бити тешко утврдити.
Према горе изложеном имам још да допуним овај извештај и то: Из
Јагодине и других места округа Моравског известан број грађана бежи у шуму и
одводи целе породице, жене и децу са целокупним намештајем; што из саме
Јагодине има више од десетак случајева на пр. Др. Богић Вукићевић, лекар и
бивши народ. посланик, г. Радосав Бојовић бив. Судија-адвокат и Ђока
Станојевић, бравар-механичар са још приличан број грађана чија имена нисам
побележио.
Према горе наведеном види се да је Округ Моравски права џунгла на прузи
Београд-Ниш, па би у овом крају требало што скорије упутити бар око 200
добровољаца који би посели ово окружно место, а међу овим добровољцима би
требало неопходно да будем ја, затим другови Милош Војиновић, водник II
батаљона С. Добровољачког Корпуса, Миодраг Главичић, водник ради станице II
батаљона и друг Радивоје Симић, пензионеркоји сада ради у Смедереву и када би
међу добровољцима била ова четворица надам се да би овај округ био врло брзо
расчишћен од одметничких банди и исти би били врло брзо ликвидирани, пошто
смо сва четворица са терена Округа Моравског и преко својих пријатеља са села
би смо врло брзо свако и најмањењихово склониште. Оволико за сад.
НАПРЕД У ПОБЕДУ!
С другарским поздравом
Перо Никчевић
Поред Штаба Бригаде налазе се још штабови или батаљона или пак
бригада и то у Бигреници среза раваничког на челу са поручником Дачићем и у
Стубици на челу са мајором Чачићем, у срезу беличком у општини лоћићкој на
челу са капетаном Михаиловићем. Ово сам горе заборавио унети.
Пратиоц г. Драговића наредник Вујовић убијен је пре око два месеца од
једног стражара из С.Д.П.С. из Јагодине и овај је одмах после убиства отишао у
шуму.
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Дочек jeдиница Совјетске Црвене армије
у Параћину
октобра 1944. године195

195

ЗМП, Збирка фотографија.
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