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ПРЕДГОВОР
У ратовима од 1912. до 1918. године Србија не само да је сачувала
своју слободу и територију већ ју је и увећала. Незабележеним јунаштвом и мудрим командовањем светом пронела је славу свог оружја и
народа. Нажалост све то скупо је плаћено великим људским и материјалним жртвама. Међутим, о томе нема много изворне грађе, а и оно
што је сачувано расуто је по многим архивима и другим установама. Ни
многе матичне књиге, као најверодостојнији и незаобилазни извори, не
постоје јер су уништене.
На већини црква на подручју Колубарског округа подигнуте су
спомен плоче погинулим и умрлим у ратовима од 1912. до 1918. године. Подигнуто је и више десетина споменика и других спомен обележја
страдалим прецима. У нашем крају налази се и више појединачних споменика, које је родбина подизала крај путева, цркава, школа, задружних
домова чак и у својим двориштима. Међутим, и на њима остало је доста
неуписаних ратника. Уз то, зуб времена је нагризао, а понегде и уништио неке од тих споменика.
Добро је познато да су се многи посебно истицали у тим ратним
страдањима и постајали јунаци међу јунацима. Још у ратним данима
држава је налазила начина да им покаже да то њихову храброст, пожртвовање и родољубље уме да поштује и цени. Зато су они похваљивани,
награђивани, одликовани и унапређивани у више чинове и постављани
на више положаје. Нажалост за многе са тим се и завршавала државна
захвалност. Многи од њих ван својих борбених (војних) колектива
остали су анонимни па и они о којима се раније доста говорило брзо су
пали у заборав.
Међу заборављенима су и многи носиоци највишег ратног одликовања из тог периода – витезови Ордена Карађорђеве звезде са мачевима. Мада се средином ове године навршило сто година од почетка
Првог светског рата још увек ни на националном, па ни на локалном
нивоу, нема потпуног и званичног списка носиоца тог вредног одликовања, а камоли сређене документације о његовој додели и њиховим
носиоцима. Да зло буде веће у међувремену је нестала и документација
Удружења носилаца Карађорђеве звезде, коју је по смрти свога супруга
последњег председника тог Удружења предала госпођа Павловић. Веома је тешко доћи и до указа о додели тог одликовања јер је оно додељи5

вано у ратним условима али и касније још 36 година.1 Чак иако се пронађу ти укази изузетно је тешко установити о коме се ради јер су штампани2 подаци о одликованима јако штури, најчешће име, презиме и чин,
ређе место одакле је или јединица у којој се борио. Уз то, ти укази су
објављени у великом броју примерака поменутих новина које су излазиле током четири деценије. Ситуацију око идентификације добитника
одликовања још више компликује чињеница да има више одликованих
са истим именом и презименом; да су уписивани чинови које су имали
у тренутку одликовања, а не по којима су касније постали препознатљиви; да нека имена и презимена нису прецизно уписана, па изазивају
додатне дилеме и нејасноће.
Истине ради треба рећи да је још 1938. године познати новинар
београдске Политике Милан Шантић сачинио списак носилаца тог
одликовања и објавио га у својој књизи,3 коју чини неколико десетина
репортажа у којима преживели витезови казују како су и зашто добили
то одликовање. Његов списак садржи име и презиме носиоца Ордена
Карађорђеве звезде са мачевима, назнаком занимања и врстом добијеног ордена. Улажући велики труд и напор професор Томислав С. Влаховић преузео је тај списак и допунио новим подацима о носиоцима тог
одличја. Уз тај списак објавио је неке законе и уредбе о одличју Карађорђеве звезде и биографије више стотина витезова. Међутим, оне су
неуједначене по обиму, стилу и карактеру. Стиче се утисак да је аутор
објавио већину биографија онако како их је нашао или добио. Мада је
реч о великој и обимној књизи у њој је објављено петина биографија и
фотографија укупно одликованих које помиње. Најчешће су објављене
биографије личности које су већ публиковане у неким споменицама,
лексиконима и сличним публикацијама, дакле најпознатијих личности,
генерала и дугих истакнутих ратника док је и даље остала армија редова, подофицира и нижих официра који су и поднели највећи терет тих
ратова. Истине ради треба нагласити да има и генерала па и још понеког познатог ратника чије биографије недостају.
Читајући и слушајући тврдње Топличана и Јужномораваца4 да имају највећи број носилаца тог одличја и да се због тога сматрају најхра1

Ово одликовање додељивано је и током II светског рата од владе у избеглиштву и углавном припадницима четничког покрета ДМ. Пре неку годину обновљено је додељивање тог одликовања и добио га је најбољи тенисер света
Новак Ђоковић. Ми се нећемо бавити одликовањима додељеним после почетка II светског рата.
2
Укази о тим одликовањима објављивани су у Српским новинама и Службеном војном листу, а потом и у Службеним новинама.
3
Милош Шантић: Витези слободе, Београд 1938. године.
4
Историчар Добросав Туровић у књизи Јунаци гвозденог пука (Лесковац 1990)
стр. 48, поред осталог пише: Може се слободно рећи да је Јабланица позната
као крај у Србији са највећим бројем носилаца Карађорђеве звезде и помиње
цифру од њих 133. Док мр Радоје Костић, аутор књиге Топлички витезови
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бријима у земљи још пре двадесетак година покушао сам да проверим
колико овај крај има тих див јунака из ваљевског краја. Пошто сам
утврдио да тог списка нема почео сам да прикупљам податке о њима.
Те податке пре свега тражио сам у прворазредним архивским изворима,
а они се углавном налазе у Архиву Југославије (Фонд Краљевог двора),
Архиву Војноисторијског архива (Фонд досијеа персоналних података
официра бивше југословенске краљевске војске и Фонд бивше српске
војске) и Међуопштинском историјском архиву Ваљева (Фонд Окружног суда Ваљево, фондовима подружница носилаца Албанске споменице Ваљево и Љиг и збирци матичних књига рођених, венчаних и умрлих). Податке о појединцима налазио сам и по другим фондовима и по
неким штампаним публикацијама. На основу тих изворних података
сачинио сам њихове биографије, а за њихове провере и допуне користио сам и до сада објављене књиге, листове, часописе и друге изворе.
Доста података о њим нашао сам и у објављеним књигама које
обрађују учешће нашег народа у тим ратовима али и у разним споменицама, монографијама и хроникама. Не мали број тих података објављен
је и у старим новинама, листовима и часописима. Део њих прибележио
сам из објављених некролога, in memoriam, читуља и сличних прилога
објављиваних у знак сећања. Поред тога вршио сам и опсежна теренска
истраживања али сам усмена казивања користио само у појединостима
када је то било нужно. Навођење бројних извора и литературе у овом
случају треба да доприносе објективности и уверљивости публикованих података, а пружа и могућност додатних провера и коришћења од
стране евентуалних будућих истраживача.
За прикупљање иницијалних података о некима од њих остваривао
сам увид и на споменике подигнуте у част пострадалих у ратним вихорима и спомен плочама најчешће постављене на црквама и другим верским објектима, па и надгробне споменике и крајпуташе. Користио сам
се и другим методама теренских истраживања, обилазећи насеља где су
одликовани рођени, живели и радили; остваривао увид у податке
месних канцеларија и матичних служби; контактирао њихове потомке,
сроднике и познанике; бележио њихова сећања и казивања; ишчитавао
сачувану личну и породичну документацију и сл. С обзиром да ова
истраживања трају више од двадесет година понегде сам пропустио да
упишем по који податак о коришћеним изворима, на пример број коришћеног персоналног досије, име, презиме и занимање саговорника,
годину издања неке књиге или стране на којима је поменути податак
забележен и слично
(Прокупље 2013) пронашао је и објавио биографије 110 носилаца овог одликовања са подручја данашњих општина Прокупље, Куршумлија, Блаце, Житорађа, Мерошина и Дољевац без територије на десној обали Јужне Мораве. Истина он помиње још 27 витеза Карађорђеве звезде за које није успео прибавити
друге податке.
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Дакле, овај посао тражио је много времена, напора и средстава. Не
ретко ми се дешавало да превалим и по више десетина километара, а да
ништа значајно не сазнам. Посебно сам био збуњен када би чуо од најближих потомака да они поуздано знају да је њихов предак имао то
одликовање али да немају ништа да их на то подсећа или да чак не знају ни кад је ни зашто га добио, у којој се јединици борио, када је и где
погинуо, па и кад је рођен ко су му били родитељи и други потомци.
Безброј пута сам се запитао да ли је то само последица наше небриге
или и више од тога: лоших навика, неизграђеног вредносног система,
немара, јавашлука и слично.
У неким књигама, сличним публикацијама и новинским чланцима,
а нарочито казивањима сродника наилазио сам на тврдње да одређени
појединци имају тај орден, а да за то немају никаквих доказа. Прибележио сам више десетина таквих особа за које се накнадним проверама
испоставило да га они нису имали већ Албанску споменицу или какво
друго одликовање. И поред тога да се о десетак њих не би огрешио уврстио сам у ову књигу мада ми се чини да за то немам баш довољно
уверљивих аргумената, а такви су пре свих: Михаило Марковић из
Ћелија код Лајковца; Миленко Матић из Велишевца код Љига; Рафаило
Пантић из Кадине Луке код Љига; Вићентије Радисављевић из Велишевца код Љига; Светомир Ристивојевић из Бобове код Ваљева;
Милош Савић из Градца крај Ваљева и Драгомир Чолић из Шарбана
код Уба.
На основу вишегодишњих и мукотрпних истраживања још октобра
1999. године успео сам да сачиним списак носилаца овог највишег ратног одликовања. Тај списак је бројао 368 лица која су имала ово одличје и још 27 особа које су биле у фази проверавања. Да би тај списак проверио, исправио и допунио дао сам га као прилог саопштењу поднетом
на научном скупу Ваљевски крај у Првом светском рату, одржаном 15.
и 16. новембра 1999. године у Ваљеву5, а који је потом објављен у књизи Ваљево 1914-1918, која представља зборник саопштења са тог скупа.
Касније сам све учинио да идентификујем те див јунаке и да о њима
прикупим што више поузданих података.
Да бих дошао до што веродостојнијих података настојао сам да за
сваку ту биографију консултујем што више различитих извора. Део
прикупљених података сам већ уградио у биографије витезова које сам
објављивао по разним листовима, часописима, како бих учинио доступним већем броју читалаца и критичком суду јавности да бих по потреби
исправио и допунио. Поред великог броја појединачних биографија
носилаца Ордена Карађорђеве звезде са мачевима које сам објавио у
5

Који су заједнички организовали Институт за новију историје Србије, Институт за савремену историју и Војноисторијски институт из Београда и Народни
музеј Ваљево.
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Биографском лексикону ваљевског краја, који издаје ИД „Колубара“ из
Ваљева, неке од њих сам објављивао и у Српском биографском речнику, који објављује Матица српска из Новог Сада, и по разним листовима и часописима. Групне биографије тих див јунака објављивао сам у
књизи Војвода Мишић и његови Колубарци (2006); Гласнику Међуопштинског историјског архива Ваљево (Подгорци 43/2011; Тамнавци
44/2012. и Љижани 46/2013; часопису Призор из Лознице (Рађевски
витези слободе) итд. Публиковани подаци о Тамнавцима носиоцима
Карађорђеве звезде објављују се и на сајтовима цркве у Убу и Основне
школе у Бањанима у рубрици Јунаци Тамнаве. Уз помињање тих биографија често као изворе наводим и књиге Милана Шантића Витези
слободе и Томислава С. Влаховића Витезови Карађорђеве звезде, па и
Службени војни лист или разноврсне споменице, не због нових података, већ да бих показао да се они и помињу у њима објављеним списковима као носиоци тих признања.
За разлику од већине других аутора који су писали на ову тему
дајем податке и о носиоцима Ордена Карађорђеве звезде без мачева,
значи оних који су га добили за мирнодопске заслуге. Чиним то из
више разлога, а пре свега јер се ради: а) о јединственом одликовању; б)
пошто га је велика већина добила за национално-патриотски рад који је
био у директној вези са овим ратовима и в) што га има релативно мали
број људи ни 10% укупно одликованих из овог краја, па их се вероватно нико неће сетити ни забележити. С тим у вези желим нагласити да
поред особа које су: а) рођене и одрасле у овом крају; б) који су овде
живеле и радиле дуже време обрадио сам и в) носиоце тих одликовања
који су рођени, па и живели у местима ван ваљевског краја, а током
ратова од 1912-1918. године су се борили у војним јединицама стационираним на овом подручју. То се пре свега односи на старешине Дринске дивизије и припаднике V и XVII пешадијског пука, артиљеријских,
коњичких, инжењеријских и других јединица у њиховом саставу. С тим
у вези желим нагласити да се овде и у поменутом саопштењу присутне
разлике у броју и структури носилаца тог одликовања. А оне су пре свега последица нових сазнања и чињенице да смо у саопштењу третирали
сва лица која су службовала у овом крају и имала то одликовање. Док
овде обрађујем само она лица рођена ван овог краја за која смо дошли
до података да су то одликовање добили као припадници јединица које
су у миру стациониране у овом крају.
Полазећи од прикупљених података о свим тим лицима закључио
сам да овај крај, сразмерно укупном броју становника има доста већи
број тих хероја него било који крај у земљи па сам пожелео да о њима
сачиним књигу. Та књига треба да има историјско-документарни карактер и циљ јој је: а) омогућивање увида заинтересованим корисницима у
чињенице из архивске грађе разасуте у више архива и на више места; б)
чување грађе од евентуалних оштећења и њено шире презентовање; в)
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да скрене пажњу на овај део северозападне Србије који је изнедрио
толики број тих хероја над херојима и дао велики допринос очувању
територијалног интегритета, слободе и независности земље; г) да се са
тим људима и њиховим херојским делима упозна наша стручна и шира
читалачка јавност; д) да покуша те див јунаке сачувати од заборава и да
им још једном ода заслужено признање и поштовање и ; ђ) да на њиховим примерима учи и васпитава садашње и будуће генерације како се
воли слобода и брани своја земља итд. Мада ова књига има енциклопедијско-лексиконски карактер надам се да ће бити својеврстан споменик
учесницима три рата на почетку прошлог (XX) века. Биће она и практичан прилог неговању борбених и слободарских традиција нашег народа
а како излази у години великог јубилеја – Сто година од почетка Првог
светског рата имаће и свечани карактер, па се предвиђа да се поводом
обележавања стоте годишњице чувене Колубарске битке у свим општинама Колубарског округа организује њена промоција. Самим тим биће
то још један прилог обележавању овог великог и значајног јубилеја
који појединци покушавају да осујете неосновано нас оптужујући да
смо узрочници Првог светског рата.
Основу књиге чине биографије са фотографијама (до којих се
могло доћи) носилаца Ордена Карађорђеве звезде са територије Колубарског округа и таксативним навођењем коришћених извора и литературе за припрему сваке од тих биографија. Поред носилаца Ордена
Карађорђеве звезде са мачевима ту је и двадесетак биографија носилаца
Ордена Карађорђеве звезде (без мачева). Сачињене биографије које
одсликавају људску, војничку и историјску улогу сваког од њих, дате
су по азбучном реду.
У уводу књиге наведени су основни подаци о Ваљевском крају, као
колевци рођења и битисања огромне већине њих. Потом следи осврт о
учешћу народа овог краја у ратовима 1912-1918. године. То је кратко
подсећање на организацију наше војске и Дринске дивизије, њене најважније активности од мобилизације 1912. године и ратног пута појединих њених састава до најзначајнијих борби (Кумановске и Битољске
битке, ослобођења Косова, борби око Скадра, на Брегалници, око
бугарске границе итд.) у Првом и Другом балканском рату. Наставља га
део који говори о учешћу Ваљеваца у Првом светском рату, од битака
на Церу, Дрини и Колубари, преко борби око Ваљева и најважнијих
збивања у Ваљеву, повлачења кроз Албанију и битака на Солунском
фронту и за коначно ослобођење домовине. Ту је и преглед најважнијих
збивањима током окупације на територији Колубарског округа. Следећи поглавље тог уводног дела говори о историјату одликовања код нас
с посебним освртом на установљење, историјат, облике, врсте и рангове Ордена Карађорђеве звезде са и без мачева. Ту је и краћи приказ других вредних одликовања (ордена, медаља и споменица) које су најчешће добијали и поседовали ти див јунаци.
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Завршни део књиге садржи још неке информације о Ордену Карађорђеве звезде; броју и структури одликованих, правима која су њиме
добијали и слично. Након тога дат је краћи Поговор. Ту су и одређени
прилози: коришћених извора и литературе, употребљене скраћенице,
изводи из рецензија, белешка о аутору, карта Колубарског округа итд.
Књига садржи и више оригиналних фотографија и докумената, од којих
се неки први пут објављују.
Са рукописом ове књиге Међуопштински историјски архив Ваљево
учествовао је на јавном конкурсу Министарства културе Србије за
средства за финансирање или суфинансирање пројеката у области
заштите, очувања и презентације архивске грађе. Крајем марта ове
године обавештени смо да је рукопис прихваћен за штампу и да нам је
одобрено 150.000 динара за те сврхе. Како она нису била довољна за
покриће најнужнијих трошкова затражена је и одговарајућа помоћ града Ваљева и преосталих пет општина Колубарског округа која су у
складу са својим могућностима подржали намеру, а за узврат добиће
одговарајући број књига. Отуда користимо ову прилику да им се јавно
захвалимо.
Хвала и радницима поменутих архива, месних канцеларија и
матичних служби који су ми помогли да дођем до одговарајућих докумената. Сопствену захвалност изражавам потомцима и сродницима
витезова Карађорђеве звезде и свим другим особама које су нам помогле да прикупимо потребне податке. Посебну захвалност дугујем
рецензентима ове књиге др Милићу Милићевићу, научном сараднику
Историјског института Српске академије науке и уметности и мр
Милоју Николићу, историчару – саветнику Завода за заштиту споменика културе Ваљево. Ништа мању захвалност дугујем и професору Алекси Томићу за графичку и ликовну припрему књиге. Хвала професору
Милану Васићу за урађену карту Колубарског округа и свим другима
који су на било који начин учествовали у припреми и реализацији овог
истраживачког и издавачког подухвата.
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ВАЉЕВСКИ КРАЈ
У овој књизи биће речи о носиоцима Ордена Карађорђеве звезде
рођених на подручју Ваљевског краја и онима који су били на служби
или ратном распореду у јединицама за време мира стационираним у
Ваљеву.
Настанак и развој града. Ваљево је једно од најстаријих градских
насеља у Србији. Настало је на раскрсници древних путева и вековима
је било место окупљања трговаца и путника намерника. Ваљевска
котлина била је довољно пространа да прими многе житеље пристигле
са разних страна али и разноврсне урбане садржаје. Ваљево није многољудно ни велико по пространству, али његов значај лежи, пре свега у
светлим традицијама овога краја које су вековима преношене са колена
6
на колено. Оно је колевка многих чувених јунака из српских устанака,
балканских и светских ратова.
Трагови праисторијског човека у овом крају нађени су на много
места, а посебно интересовање научног света изазива испитана палеолитска станица у Петничкој пећини. Још увек нема прецизних података
кад је град настао. Трг Ваљево под тим именом први пут се помиње у
писмима дубровачког кнеза српској кнегињи Милици из 1393. године.
Познато је да су у то доба Дубровчани и Которани имали своје јаке
трговачке насеобине у Ваљеву, преко кога су водили значајни каравански путеви.
Налазећи се у крају погодном за сетву житарица, подизање воћњака
и узгој стоке, Ваљево је још у средњем веку постало значајан привредни и трговачки центар горње Колубаре. Под Турке је пало 1458. године,
али је и надаље остало једно од значајнијих места у Србији. Као многољудно и пријатно место за живот помињу га многи путописци, попут
Феликса Петанчића, Евлије Челебије и других.
У ратовима Аустрије и Турске у XVII и XVIII веку Ваљево је прелазило из једних руку у друге. Значајну улогу играло је у Првом и Другом српском устанку, кад се посебно истакла породица Ненадовића из
Бранковине. Оно је било и прва већа варош ослобођена на почетку
6
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Првог српског устанка. Ваљево се интензивно развија у XIX веку: расте
број становника, отварају се нове занатске и трговачке радње, јављају
се зачеци индустрије и банкарства, оснивају и раде прве установе културе и информисања.
Од вароши са 2.3444 становника 1863. године, оно је 1910 . године
град у коме живи 8.832. становника, или скоро четири пута више. Од
укупног броја житеља Ваљева 1910. године њих 3.044. или 34,45% били
7
су досељеници са подручја ван Ваљевског округа. Убрзани развој овог
краја још више је интензивиран почетком XX века али га значајно успоравају балкански и светски ратови. Житељи овог краја не само да
масовно учествују у њима већ се истичу својом храброшћу, сналажљивошћу и лукавством, па и дају значајан допринос не само борби за слободу већ и прихват европске и светске цивилизације. На жалост тај
допринос и тешко извојеване слободе скупо су плаћене бројним људским жртвама и великим материјалним пљачкама и разарањима.
Значење појма ваљевски крај. Постоји више значења појма
ваљевски крај, пре свега у ужем и ширем смислу. У овој књизи под
њим подразумевамо садашњу територију Колубарског управног округа,
који је формиран Уредбом о вршењу послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта, у јесен 1991. године као под8
ручни орган државне управе. У њему се врше послови државне управе
које министарства обављају ван својих седишта. То су пре свега
инспекцијски послови, послови управног надзора, решавање у управним стварима у првом степену и други послови који се утврђују актима
о организацији и систематизацији радних места у министарствима који
имају своја одељења и инспекторе у округу.
А Колубарски управни округ захвата део простора северозападне
Србије и покрива површину од 2.478 квадратних километара, што представља 2,8% укупне површине Републике Србије. Ваљево има веома
леп положај, а његове природне границе су веома изражене. Налази се
испред самих ваљевских планина док му је северна страна отворена
колубарском долином. Дакле, ваљевски крај је омеђен са југозапада,
венцем ваљевских планина (Медведник, Јабланик, Повлен, Маљен и
Сувобор) које се пружају правцем југоисток-северозапад, прелазећи
према северу у побрђе и равницу. Источну границу чине долине река
Љиг и Колубара укључујући и слив Качера, десне притоке Љига, до
ушћа Тамнаве у Колубару. Са севера Колубарски округ се граничи са
подручјем Београда и равном Мачвом, а са запада Подрињем.
Дужина реке Колубаре, по којој је и округ добио име, са њеном
дужом саставницом Обницом износи 123 километра. Површина слива
7

Др Момчило Исић: Материјално страдање ваљевског становништва у
Првом светском рату, Ваљево 1996, 5-7.
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Колубаре, која тече кроз Ваљево и дели га на два дела, износи 3 736
квадратних километара. Висинска разлика њеног тока је око 150 метара. Слив реке Колубаре прожима и повезује Подгорину, Тамнаву и
Колубару у Колубарски округ. Најсевернија тачка ове територије налази се североисточно од тамнавског села Вукона, а најјужнија је у ваљевском селу Доњи Таор, у долини реке Скрапеж. Најзападнија је на југозападној падини планине Рожња (село Царина), а најисточнија на Вагану (село Живковци). Највиши планински врх је Мали Повлен са 1.347
метара, а најнижа тачка је у тамнавском селу Лисо Поље на 70 метара
надморске висине. Ваљево на локацији код Дома културе налази се на
надморској висини од 184 метра.
Ваљево и његова околина обилују речном водом. Главније реке су
Сава (гранична), Колубара (делимично гранична), Тамнава, Љиг (гранична), Градац, Обница, Јабланица, Уб и друге мање речице и потоци.
На уласку у Ваљево састају се планинске речице Обница и Јабланица и
граде Колубару. Пре него што напусти градско језгро Ваљева Колубара
прима и прве притоке Градац и Љубостињу.

„Сунце“ кафана – некадашњи центар града

Клима ваљевског краја је умерено континентална. Средња годишња температура ваздуха у подручју Ваљева износи око 11оС. Најхладнији месец је јануар са средњом температуром од – 0,2 Ц, a најтоплији
јул са 21,4оС.
Организација Ваљевског округа за време ратова 1912-1918.
године. У прошлости Ваљево је било средиште нахије, округа, области,
региона... Још од формирања округа оно је окружна варош. Ваљевски
округ до 1896. чинила су четири среза: подгорски са седиштем у Ваље15

ву, колубарски (Мионица), тамнавски (Уб) и посавски (Обреновац).
Новом територијалном организацијом 1896. године овај округ је подељен на пет срезова: ваљевски (Ваљево), подгорски (Каменица), колубарски (Мионица), тамнавски (Уб) и посавски (Обреновац). Дакле, том
поделом од некадашњег подгорског среза створена су два: ваљевски и
подгорски с тим што су ваљевском срезу припале још две општине из
тамнавског среза. У Ваљевском округу 1895. године било је 123.185
становника, од чега се пољопривредним бавило 88,97%, а било писме9
них само 16,36% становништва.
Ваљевски округ је на почетку XX века захватао површину од
2.457,8 квадратних километара. Највећи је био подгорски (558,2), а најмањи посавски срез (329,9 квадратних километара). На попису обављеном 1910. године Ваљево је имало 7.942, а Ваљевски округ 158.190 становника. Густина насељености у округу износила је 58,6 становника на
један квадратни километар. Највећа насељеност била је у посавском
срезу (76,5), а најмања (44,5) у подгорском. Писмених становника и
даље било је јако мало.
Ваљевски округ се после Првог светског рата и стварања Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918. године задржао у границама
које је имао и у Краљевини Србији, пре Првог светског рата. Заузимао је
североисточни део западне Србије, углавном слив реке Колубаре, са
мањим географским целинама: Подгорином, Колубаром, Тамнавом и
делом Посавине. Граница на истоку биле су реке Љиг и Колубара, на северу река Сава, на југу углавном венац планина: Сувобор, Маљен, Повлен,
Јабланик и Медведник, а на западу Рађевина и Посавотамнава. Јужни део
округа је планински, средишни брдски, а северни равничарски.
И после I светског рата у његовом саставу су били срезови: ваљевски са седиштем у Ваљеву, посавски са седиштем у Обреновцу, тамнавски са седиштем у Убу, колубарски са седиштем у Мионици и подгорски са седиштем у Каменици. У то време Ваљевски округ заузимао
је површину од 2.358 квадратних километара. Највећу површину имао
је подгорски срез – 558 квадратних километара, затим тамнавски срез –
552, колубарски срез – 518, ваљевски срез – 500, а најмањи је био
посавски са површином од свега 330 квадратних километара. Дакле, по
површини био је скоро идентичан са оним из предратних дана.
Према попису од 31. јануара 1921. године, у Ваљевском округу
живело је 133.984 становника. У срезу ваљевском живело је 33.716, у
срезу колубарском 26.155, у срезу тамнавском 29.564, у срезу посавском 22.505, и у срезу подгорском 22.044 становника, Густина насељености износила је у просеку, 50,5 становника по једном квадратном
километру. Дакле број становника за десет година опао је за 24.206
становника.
9
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Уредбом од 26. априла 1922. године поједини окрузи у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца претворени су у области. Један од њих је
Ваљевски округ који је претворен у Ваљевску област, такође са седиштем у Ваљеву, са истом површином и истим срезовима који су сачињавали Ваљевски округ. У Ваљеву су остале све установе окружног
значаја, а уместо начелника на челу округа, на челу области налазио се
жупан.
Ваљевска област постојала је до 1929. године. Пошто је завео своју
диктатуру краљ Александар Карађорђевић променио је назив државе
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца у Краљевина Југославија. Цела
држава подељена је 3. октобра 1929. године, на девет бановина и Управу града Београда. Укинуте су области, па и ваљевска, чији су пет срезова ушли у састав Дринске бановине са седиштем у Сарајеву. Укидањем области, срезови су постали равноправни у оквиру бановине, али
су у Ваљеву задржане поједине установе окружног односно обласног
значаја (Окружни суд, Дринска дивизијска област и друге). Оваква
административно територијална подела остала је све до фашистичке
10
окупације и комадања Југославије у априлу 1941. године.
Честе промене. Најчешће и најзначајније промене у административно-територијалном организовању Србије, па и овог краја, учињене
су након Другог светског рата. Често су мењане надлежности, карактер
и територије општина и срезова. Поред осталог тада су у састав подручја садашњег Колубарског округа први пут укључени Качер, област на
десној обали реке Љиг, са бившим среским местом Белановицом и
неколико азбуковачких и рађевских села са Пецком као најзначајнијим
средиштем. Тих година је ваљевском подручју присаједињен и Лазаревачки срез, традиционално ослоњен на Београд, који је остао везан за
Ваљево све до седамдесетих година прошлог века. Обреновац је са својом околином ушао у састав подручја града Београда, мада је одувек
припадао Ваљевској нахији, ваљевском округу или Ваљевској обла11
сти. Вредно помена је и чињеница да је седиште среза подгорског из
Ваљевске Каменице премештено у Осечину.
Успостављањем новог уређења општина и срезова педесетих година долази до увођења комуналног система. Законом о изменама и допунама Закона о подручјима општина и срезова од 12. новембра 1962.
године извршено је спајање срезова Ваљево и Шабац и образован нови,
тзв. велики срез Ваљево, са седиштем у Ваљеву и то без икаквих политичко-територијалних промена општина у њима. Уставом Србије из
1963. године дефинисане су основе за изградњу система општина и срезова, а 2. јула 1964. године уводе се и месне заједнице као непосредни
10
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облик самоуправљања радних људи и грађана на својој територији.
Друштвена и привредна реформа из 1965. године имала је снажног
одраза и на развој комуналног система у нашој земљи па долази до укидања општине Каменице (ваљевска) чија се територија припаја општини Ваљево. Те године из општине Уб издваја се село Љубинић и припаја општини Обреновац. Следеће године из општине Мионица издвајају
се села Пауне и Мрчић и припајају општини Ваљево.
На основу Устава из 1974. године половином следеће године долази до конституисања осам међуопштинских регионалних заједница у
СР Србији, међу којима и Порињско-колубарска међуопштинска регионална заједница са седиштем у Ваљеву. Она захвата територију бившег
великог Ваљевског среза без општине Лазаревац која је у међувремену
припојена граду Београду. Њу су сачињавале општине: Богатић, Ваљево, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лајковац, Лозница, Љиг, Љубовија, Мали Зворник, Мионица, Осечина, Уб и Шабац. Друштвени договор
о удруживању тих 14 општина потписали су њихови председници средином јула 1975. године. Основни циљеви тог удруживања били су:
стварање трајне сарадње, планирање развоја и усклађивање, и остваривање других циљева и интереса. Оне су функционисале до деведесетих
година прошлог века.
Колубарски округ. После оснивања Колубарског управног округа
у њега улазе општине: Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб.
Општине Мионица и Осечина и даље спадају у недовољно развијена
подручја Републике Србије. У 218 насељених места овог округа према
13
попису од 31. марта 2002. живело је 191.558 становника или 2% укупног становништва Републике Србије. Од укупног броја на радно ангажовано становништво отпада 68.418 становника. Од тог броја у свим
делатностима запослено је 29.166, од чега у самосталним делатностима
15.718, а 23.537 је индивидуалних пољопривредних произвођача. На
територији округа је осам градских (Ваљево, Белановица, Лајковац,
Љиг, Мионица, Осечина, Пецка и Уб) је и 210 сеоских насеља. Село са
највише становника у округу је Јабучје у општини Лајковац (3.245), а са
најмање становника Кунице у општини Ваљево са само 78. У округу
живи превасходно становништво српског порекла и православне вероисповести. Поред Срба у нешто већем броју има: Рома 2.577; Црногораца 329, Југословена итд.
За географски положај Колубарског округа од битног значаја су
карактер и размештај мреже насеља. Седиште округа је град Ваљево са
преко 60.000 становника, као административни, привредни и културни
12
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центар. Овај град на реци Колубари, лежи испод живописних, шумом и
травом обраслих, северних огранака планина Маљена, Повлена, Јабланика и Медведника.
На подручју Колубарског округа најразвијенији су друмски и железнички саобраћај. Путна мрежа овог округа износи 4.424,8 км путева,
од чега категорисани путеви (магистрални, регионални и локални) имају дужину од 1.794, 9 км, а 2.629,9 км су дуги путеви у насељима и
некатегорисани путеви. Део Ибарске магистрале, који води долином
Љига, као и пут Ваљево – Лајковац, који се надовезује на Ибарску
магистралу, чине главне друмске осовине овог округа, обезбеђујући
најефикасније везе са Београдом и другим деловима Републике Србије.
На њих се надовезују путеви субрегионалног и локалног значаја, од
којих би требало споменути следеће путне правце: Ваљево – Шабац,
Ваљево –Лозница, Ваљево – Рогачица – Бајина Башта, Ваљево – Косјерић – Пожега – Ужице, Дивци – Мионица – Љиг и Ваљево – Уб – Обреновац – Београд. Велика предност овог краја је удаљеност Ваљева од
Београда, која износи свега 97 километара и што се оно налази на раскрсници бројних путева и до њега се лако стиже из различитих праваца
кроз живописне пределе.

Ваљево сада

Други по значају вид саобраћајне мреже овог краја су железничке
пруге. Њу сада чини пруга нормалног колосека Београд – Бар, која има
велики значај за саобраћај не само у овом подручју, већ и између суседних држава Србије и Црне Горе. Већ више од века говори се о потреби
и економској оправданости изградње пруге Ваљево – Лозница и њеном
повезивању са Републиком Српском односно Босном и Херцеговином.
20

На жалост не само да се о њој говори већ су била и три покушаја њене
изградње, а све чешће се говори и о четвртом наставку тих радова.
Најобилнији природни ресурс Колубарског округа је земљишни
фонд, који пружа услове за успешан развој готово свих основних грана
пољопривреде. Отуда је ово превасходно пољопривредни крај у коме
доминира производња житарица, воћа (шљива, малина, купина и јагода) и узгој стоке и живине. Поред њега он има и солидне водне, шумске
и минералне ресурсе.
Некад су у овом округу биле развијене индустрија, занатство, трговина и друге привредне делатности. Другу половину XX посебно карактеришу развијена пољопривреда, метална и прехрамбена индустрија.
Због промене друштвено-политичких и економских околности велика
већина познатих колектива више не постоји или не ради. Охрабрује и
појава већег броја малих и средњих предузећа која запошљавају све
већи број радника.
Ваљево је једно од лепших места у Србији и значајна туристичка
дестинација. Културно-историјске знаменитости овог краја су пре свега: културно-историјски комплекс Бранковина, као постојбина знаменитих Ненадовића и Десанке Максимовић; Струганик, родно место војводе Живојина Р. Мишића; Петница старо археолошко налазиште, са
Петничком пећином, старом црквом, Истраживачком станицом, спортско-рекреативним центром и вештачким језером и многа археолошка
налазишта и остаци средњевековних градова.
У граду Ваљеву налазе се: Муселимов конак типичан пример турске
архитектуре из XVIII века; Кула Ненадовића, сазидана 1813. године;
Ваљевска црква, из 1838. године као редак пример монументалне класицистичке грађевине у Србији и стара градска чаршија Тешњар. Ваљево је познато и као град споменика али и лепих паркова и излетишта, па
су у њему снимани многи филмови и ТВ серије. У његовој ближој околини налазе се манастири: Ћелије, Лелић, Јовања, Пустиња, Докмир,
Боговађа и други. Ту су и неке старе цркве и други вредни и значајни
објекти. Вредни помена су и Дивчибаре и Бања Врујци.
Бројни културно-историјски споменицу и богата издавачка делатност сведоче о богатој и бурној прошлости Ваљева и ваљевског краја
која по много чему чини овај крај особеним и привлачним. Нека и
подаци о масовном и херојском учешћу у ратовима од 1912. до 1918.
године буду нови прилог томе. Надамо се да ће и подаци о 339 витеза
Карађорђеве звезде потврдити ту констатацију.
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УЧЕШЋЕ ВАЉЕВАЦА У РАТОВИМА 1912-1918.
Позитивни трендови у развоју Ваљевског краја нарoчито видљиви
почетком XX века не само да су успорени, већ су и покидани ратовимa
од 1912. до 1918. године. Ипак, учешће Краљевине Србије у балканским и Првом светском рату и улога њене војске у тим ратним операцијама представља једну од најзначајнијих страница у нашој историји.
Храброст и спретност, виспреност и издржљивост припадника српске
војске постали су познати и признати и ван граница Србије.
Организација наше војске. Уочи рата 1912. године Србија је има14
ла 2.945.950 становника. Почетком XX века у војно-административном погледу Србија је била подељена на пет дивизијских области:
Дринска, Дунавска, Моравска, Шумадијска и Тимочка, а свака од њих
имала је по три пуковске команде. Као седиште Дринске дивизије још у
то време Ваљево је било јак војни центар и увек пуно војника, пошто се
у њему поред команде Дринске дивизијске области били стационирани
V и XVII пешадијски пук, Дрински возарски ескадрон и Дринске сталне војне болнице, па и делови Артиљеријског, Коњичког и Ижењеријског пука. У саставу Ваљевског гарнизона била су и генералштабна
одељења: коњичко, артиљеријско, инжењеријско, санитетско и војно15
судско.
Дакле, у то време свака дивизија имала је у свом саставу по четири
пешадијска пука. За време мира, сваки пешадијски пук имао је по три
батаљона, а за време рата формирао се од резервиста и четврти батаљон. С обзиром да је сваки ратни батаљон имао по 1.000 бораца, то је
пук имао око 4.000 бораца, а дивизија око 16. 000 пешадијских војника.
Са припадницима артиљерије и других родова свака дивизија имала је
по 20.000 војника. Дринску дивизију су првенствено сачињавали Ужичани, Шапчани и Ваљевци.
У балканске и Први светски рат српска војска је ступила организована према одредбама Закона о устројству војске из 1904. године. Она
14
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Ужица 1998, 8.
15
Милорад Митрашиновић: Ваљевски крај у Првом светском рату 1914-1918,
у зборнику Ваљевска болница 1914-1915, Ваљево, 1992,161.
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се тада делила на категорије, према способности људства за употребу,
на: Народну војску и Последњу одбрану. Народна војска је била организована у три позива: први позив који су чинили кадар (они који су се
затекли на одслужењу редовног војног рока) и војни обвезници од 21.
до 31 године живота; други позив су сачињавали ислуженици првог
позива од 31. до 38. године, а трећи позив ислуженици другог другог
позива од 38. до 45. године старости. Последњу одбрану младића
сачињавали су пописани војни обвезници од навршене 18. до навршене
21. године, а Последњу одбрану стараца од навршене 45. до 50. године. Поред тога и људи старији преко 50 година, али и они који су привремено оглашени неспособним за војну службу, по потреби и према
физичкој способности, били су употребљавани у месту сталног становања за магацинске, станичне, стражарско-чуварске и сличне послове.
Новонастале околности су доводиле и до тога да они буду ангажовани
и на задацима удаљеним до сто километара од свог места.

Зградa Дринске дивизијске области

Наравно и тада се војска делила на родове и службе. Како се тада
говорило, главни родови оружја (војске) су били: пешадија, коњица,
артиљерија и инжењерија. Помоћни родови су били: болничари, возари,
административна одељења и жандармерија. Док су најважније струке
биле: ђенералштабна, војно-административна, судска, санитетска, техничка, свештеничка и саобраћајна. Војска је попуњавана старешинским
16
кадром, активним и резервним, официрским и подофицирским.
16

Милорад Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 19121918, Београд, 2006, 25-26.
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Први балкански рат
Због свог географског и стратегијског положаја Србија и Балкан
дуго су били у жижи интересовања великих сила. Као што је познато
јужни делови Србије, Косово, Метохија и Македонија дуго су били под
турским ропством. Ипак, Србији је највећа опасност претила од
Аустроугарске и њеног најближег савезника – Немачке. Захваљујући
томе њена спољна политика је све више одвлачила пажњу од унутрашњих проблема. У центру интересовања шире јавности било је балканско питање, односно стварање Савеза балканских земаља (Србије,
Бугарске, Грчке и Црне Горе). Са актуелизовањем тог питања све више
се осећала и психоза избијања новог рата. Биле су евидентне и неке
припреме за њега, па је Турска још 24. септембра 1912. године наредила мобилизацију војске у свом европском делу.
До I балканског или Српско турског рата 1912/13. године дошло је
због аспирација балканских држава према европским територијама
Османског царства. Схватиле су да ту намеру једино могу остварити
отклањањем унутрашњих међусобица, сарадњом и стварањем Балканског савеза уз помоћ Русије, која се иначе противила завојевачким
намерама Беча према Санџаку и Солуну. Реагујући на стварање Балканског савеза, велике силе, нарочито Француска и Аустроугарска, су
покушале да одговоре чланице тог савеза да иду у рат, али им то није
успело. Како то одвраћање није успело крајем септембра 1912. и чланице Балканског савеза и Османско царство су мобилисали своје армије и
спремили се за рат. Црна Гора је била прва чланица савеза која је 8.
октобра, објавила рат Османском царству. Остале три чланице су, 13.
октобра послале ултиматум Порти која није хтела да га прихвати тако
да су се 17. и 18. октобра 1912. и оне укључиле у рат.
17
Мобилизација. Душан Ж. Путниковић, официр који је као
командир I одељења Великомостовног трена пред балканске ратове био
ангажован у Ваљеву, записао је да је средином септембра 1912. године
био на војном маневру на Сави и да се тада говорило о могућности
избијања рата. Атмосферу коју је затекао по повратку у Ваљеву овако
је описао: Увече сам по вароши чуо да се увелико говори да ће бити
мобилизације и рата али ипак не тако одлучно, да би се то могло узети
као истина. Сутрадан предадох сву опрему руковаоцу магацина, па
пред мрак потписах своје војничке папире о издржаној вежби и тек
што сам хтео да их обвезницима предам, наиђе инжењеријски капетан
Љуба Недељковић, који је у овој дивизији био референт инжењерије и,
видећи ону гомилу исправа преда мном рече: „Немој их предавати.“
Општа мобилизација наређена је краљевим указом, од 16. септембра 1912. године, који је гласио:„Његово Величанство Краљ Врховни
17

Душан Ж. Путниковић: Ратни мемоари, први том – Рат с Турцима 1912.
године, Ниш 1938, 58.
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Командант наредио је мобилизацију целокупне војске. Први је дан
мобилизације четвртак 20.18 тек. месеца у 8 сах. пре подне. Наређујем
најтачније извршење.“ У потпису је својеручно био министар војни
генерал Радомир Путник. Пословима мобилизације и концентрације
српске војске руководио је пуковник Живојин Р. Мишић из мионичког
села Струганика, као заступник генерала Радомира Путника.

Краљ Петар I Карађорђевић

Још исте ноћи, брзо и организовано, обављена је мобилизација
помоћу унапред припремљених уговорених сигнала: паљењем великих
буктиња на узвишењима, звоњењем звона са свих цркава, пуцањем
прангија и слично. Тако су и најзабаченија села овог краја још исте
ноћи сазнала за мобилизацију. Пошто је народ желео и очекивао ослободилачки рат против Турске целу земљу је захватило одушевљење. На
позив отаџбине на мобилизацију сељаци, радници, ситне занатлије, па и
други житељи Ваљевског краја похитали су да изврше своје патриотске
обавезе у одбрани слободе и независности, упркос чињеници да су многи од њих више гладни него сити. За њих је отаџбина била све, за њу су
везивали свој опстанак, све жеље и планове. Отуда је и разумљиво што
је Ваљево још у септембру 1912. године било препуно војника. По
кафанама и на другим јавним местима у Ваљевском крају било је весеља које је трајало до зоре. Људи су на разне начине желели да обележе
тај дан верујући да ће он значити и коначан раскид са турском тиранијом над нашим народом. Тако је, на пример Љуба Дамњановић, звани
18

По старом календару.
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Свилајин, трговац у Ваљеву, на дан мобилизације изнајмио само за себе
три фијакера, У првом је седео он сам, у другом се налазио његов
19
шешир, а у трећем штап. Многе мајке и супруге су својим ратницима
спремале амајлије (запис, крст или какву стварчицу) које су скривале
или зашивале на скровита места како би, по народном веровању је, увек
била уз њега и чувала га од болести, урока, зрна из пушке и сваке друге
опасности.
С тим у вези један од најхрабријих људи овог краја мајор Михаило
Маџаревић20 је поред осталог написао: На оглас мобилизације за рат са
Турцима, када су прангије и добоши преко ноћи објавили, моја остарела
мати ушивала је нешто крадом од мене у моју шајкачу. – Шта си ми
ово овде, стрпала, мајко?... Нека те то сине чува од куршума одговорила ми је мајка наивно. Сујеверан нисам био, али велика љубав према
њој, није ми дозвољавала да јој не учиним по вољи. Пошао сам са њеном
амајлијом у рат. Смешно ми је било. Колико је њих тако исто опремила
мајка! Нису погинули од пушчаног зрна али их је разнела граната.
По обављеној мобилизацији, већ помињани Душан Ж. Путниковић,
остао је још три дана у Ваљеву, а онда је враћен на претходно формацијско место у Ћуприји. Занимљива су његова упоредна запажања о
извршеним мобилизацијама у Ваљеву и Ћуприји: О смештају за време
мобилизације као да у Ћуприји нико до саме мобилизације није водио
никаква рачуна, јер и то пада на терет нама командирима. Док је у
Ваљеву свака јединица имала тачно одређено своје место, где ће да се
постави ради становања, дотле овде нико о томе није ни имао појма.
Но у Ваљеву је било лако да се одреди место за становање, јер је свака
јединица добила шаторско крило за све своје војнике а ми нисмо имали
ни шаторска крила више од по неколико за целу чету... Ово пре свега
показује како су припреме за рат схватане и организоване у разним војним јединицама и њиховим срединама.
Србија је успела да мобилише 230.000 војника са 230 топова, груписаних у 10 пешадијских дивизија, две независне бригаде и једну
коњичку дивизију под ефективном командом бившег министра војске
Радомира Путника. Пошто је успешно извршена мобилизација 7. октобра почела је концентрација српске војске на граници са Турском. Српска Врховна команда, према предратно формираним стратегијама
закључила је да ће се одлучујућа битка против турске Вардарске армије
највероватније одиграти на висоравни Овче Поље, између Кратова,
Штипа, Скопља и Куманова.
Већ 3. октобра 1912. године започели су арнаутско-турски препади
на Мердаре и борба на Васиљевцу. Црногорци су 3. октобра заузели
Беране, а 6. октобра 1912. године и Плав. Петог, односно 17. октобра и
19
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формално објављен је рат Турској, а 7. октобра вођена је прва већа борба против Турака и заузет важан стратегијски положај Рујно, који је
бранило 3.000 Турака. Истог дана Црногорци су заузели Гусиње.
Дринске дивизије. У Српско-турском рату 1912/13. године Дринска дивизија I позива на челу са генералом Павлом Јуришићем Штурмом, ушла је у састав Прве армије под командом престолонаследника
Александра Карађорђевића и одређена да наступа према Куманову и
Овчем Пољу. Састојала се од четири пешадијска пука: IV (Ужичког), V
21
22
(Ваљевског) , VI (Шабачког) и XVII (Ваљевског) са укупно 16 батаљона и исто толико митраљеза. У њеном саставу били су и артиљеријски пук (9 батерија), коњички пук (3 ескадрона са 4 митраљеза) и други
мањи састави. Ова дивизија је имала укупно 27.725 официра, подофицира и војника.

Полазак у рат

Дринска дивизија II позива, предвођена пуковником Павлом Пауновићем ушла је у састав Треће армије под командом генерала Божидара
Јанковића и одређена да ослободи Косово. У свом саставу имала је V и
VI пешадијски пук II позива (укупно 8 батаљона и исто толико митраљеза, две батерије и два ескадрона (са по два митраљеза). Дакле, из ње је
издвојен IV пешадијски пук Стеван Немања II позива, углавном састављен од Ужичана и ушао је у Јаворску бригаду под командом Миливоја
Анђелковића Кајафе, са задатком да наступа од Јавора ка Пљевљима,
запоседне Санџак и пази на аустријске припреме и покрете у Босни.
21

Пети пешадијски пук, који је био стациониран у Ваљеву носио је име Краља
Милана.
22
XVII пешадијски пук је тек од 1928. године носио име Војводе Мишића и
неко време је био стациониран у Винковцима.
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Прва армија, под командом генерала Петра Бојовића, била је највећа по броју и снази, зато је чинила центар снага које су напредовале
према Скопљу. Друга армија, под командом генерала Степе Степановића, састојала се од једне српске и једне бугарске дивизије. Чинила је
лево крило снага и имала је наређење да напредује према Страцину.
Укључење бугарске дивизије у другу армију, је био чин предратног
договора између српских и бугарских команданата, али је одмах по
почетку рата бугарска дивизија одбила да слуша и поштује наређења
генерала Степановића, и поштовала је само наређења која су стизала
из њихове (бугарске) команде. Трећа армија, под командом генерала
Божидара Јанковића, чинила је десно крило и имала је задатак да
ослободи Косово и Метохију, а после тога да се придружи осталим
двема армијама у очекиваној бици код Овче Поља, али до тога није
дошло јер Турци нису чекали нашу војску ни код Скопља па ни на
Овчем Пољу.
Све веће битке које је Краљевина Србија водила у Првом балканском рату су биле на просторима Македоније, мада су тада постојала три
ратишта: вардарско, косовско и јаворско. План српске војске је био да
уништи турску Вардарску армију пре него што Османлије успеју да заврше мобилизацију и концентрацију својих снага. Српски команданти су
сматрали да ће већина османлијских снага бити развијена у Вардарској
долини и на стратешки важној висоравни Овче Поље. Циљ је био да се са
три армије и двокраким нападом опколи османлијска армија.
Дринска дивизија I позива још 8. октобра 1912. године продрла је
до села Лукарци и у његовој близини доживела жестоку борбу са неком
јединицом турске војске која је била запосела брдо Старац, огранак
планине Рујан. Мада је тај добро одабран положај бранило око три
хиљаде турских војника наши су уз помоћ артиљерије извршили јуриш
и успели да га освоје. Том приликом заробили су око 50 војника и значајан плен у шаторима, одећи, оружју и муницији.
Кумановска битка која је имала велики стратегијски значај, трајала
23
је 9, 10. и 11. октобра 1912. године, и била је прва велика битка коју је
водила српска војска у I балканском рату. Прва српска армија је 9.
октобра 1912. године прешла у офанзиву, тако да су Дунавској дивизији I позива пришле у помоћ до тада мање ангажоване Моравска и Дринска дивизија I позива, као и Тимочка и Дунавска дивизија II позива.
Дошло је до садејства са левокрилном Другом и деснокрилном Трећом
армијом. Дринска дивизија I позива нашла се у центру распореда Прве
армије пред отпочињање Кумановске битке. Њој је значајну помоћ пружио четнички одред Војина Поповића – Војводе Вука, који је увек био
испред пукова првог ешалона.
23

Односно 22, 23. и 24 октобра 1912. године по новом календару.
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Тим поводом војни историчар Петар Опачић24 је поред осталог
написао: Дринска дивизија је тако силовито напала да је разбила цео
турски 6. корпус, пробила непријатељски фронт на Зебрењаку и прешла у гоњење, што је омогућило крилним дивизијама да изврше завршне ударце и отпочну гоњење на својим правцима напада. Турска вардарска армија је у сумрак 24. октобра25 разбијена и натерана у панично бекство. За њом је остало бојиште прекривено лешевима...

Војвода Радомир Путник

Кумановска битка добијена је у центру када је Дринска дивизија I
26
позива успела да око 14 часова овлада Зебрењаком , кључним објектом
у систему турске одбране на коме се налазило командно место Зеки –
паше. Другог дана те битке та дивизија добила је задатак да смелим
наступањем против десног крила VII и левог крила VI турског корпуса
изврши пробој турске одбрамбене линије. Турски губици у њој износили
су 12.000 мртвих и рањених и 38 заробљених официра и 289 подофицира
и војника. Ми смо имали 1.127 мртвих и 3.468 рањених, међу којима је
много официра. Неки од преживелих сведочили су кратко али потресно и
узбудљиво о драматичном току и исходу те битке. Њен крајњи резултат
је била српска победа над турском Вардарском армијом. За заслуге у њој
24

Петар Опачић у књизи Азбуковица, земља људи и живот, Љубовија 1985.
По новом календару.
26
Усред Кумановске равнице, на брду Зебрењаку, надморској висини од 511
метара, подигнута је спомен-костурница у част и славу погинулим ратницима
у Кумановској бици 1912. године, у којој је погинуло 1.207, рањено 5.212 војника док се изгубио сваки траг 603 ратника. Споменик на Зебрењаку монументално је дело београдског архитекте Момира Коруновића. Освећен је 30. октобра 1937. године на дан 25. годишњице битке, када су сахрањене кости изгинулих бораца. Грађен је од најтврђег базалита и армираног бетона, био је висок
48,5 метара.
25
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генерал Радомир Путник је после битке унапређен у чин војводе, а
пуковници Живојин Р. Мишић и Петар Бојовић у чин генерала.
Скоро истовремено Јаворска бригада је водила борбе на Радишића
брду и Дублину за ослобођење Санџака. Већ 11. октобра Шумадијска
бригада је победоносно избила на Косово и ослободила Приштину. Два
дана касније српска војска је ушла и у ослобођени Душанов царски
град Скопље. Дринска дивизија II позива 17 октобра је ушла у Пећ, а
тог дана је ослобођен и Велес. Сутрадан се и Призрен предао без отпора српској коњици.
После тешког пораза на Куманову, османлијска армија је била принуђена да напусти већи део Вардарске долине уз тешке губитке у људству (углавном дезертерство) и ратном материјалу. Око 20.000 Турака
20-23. октобра крваво се борило на Бабуни бранећи кланац. Наша Дринска дивизија I позива 1. новембра водила је дводневну борбу против
Турака на Присату и Свињској глави, у којој су се истакли VI и XVII
пешадијски пук. Два дана касније Дринска дивизија I позива на челу са
својим командантом тада већ генералом Павлом Јуришићем Штурмом
ушла је у Прилеп, где је била величанствено дочекана. И кад се почела
припремати за бивак са оближњих алиначких висова почела их је гађати
турска артиљерија чије су војне снаге успеле да се прегрупишу и покушале да се супроставе српској војсци. Наши су се поново брзо организовали и кренули у противнапад и дошло је до познатих борби 24. октобра
на Бакарном Гумну и Алинцима, где смо имали доста погинулих и рањених. Битка је трајала три дана, после чега је османлијска армија била надјачана и присиљена на повлачење. У борби код Алинаца и на Бакарном
гумну Дринска дивизија I позива и њен VI пешадијски пук имали су
одлучујућу улогу. За заслуге на том бојном пољу Дринска дивизија I
позива одликована је Орденом Карађорђеве звезде IV реда, а VI пешадиј27
ски пук Орден Карађорђеве звезде III реда.
Битка код Битоља била је трећа велика битка коју је водила српска
војска против османлијског царства и одиграла се близу Битоља и трајала је између 16-19 новембра 1912. године. За фронтални напад на
Битољ одређене су Дринска и Моравска дивизија I позива. Српска војска је одлучно поразила османлијску војску у овој бици и ушла у Битољ
19/6. новембра 1912. године. У тај македонски град прва је ушла Дринска дивизија I позива предвођена V пешадијским пуком, на чијем је
челу био IV батаљон, предвођен својим командантом Добросавом Ђорђевићем. Одмах иза заставног одељења била је војна музика V пешадијског пука на челу са капелником Јованом Урбаном, која је свирала
парадни марш. Грађанство Битоља одушевљено је поздрављало и китило српску војску.
27

Љубисав Гавриловић: Бој код Алинаца, „Ваљевски алманах“, Београд, 2003,
IV књ, 67-73.
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Освајањем Битоља Срби су створили услове да могу да контролишу целу југозападну Македонију, заједно са симболички важним градом Охридом. Српском победама у биткама на Бакарном гумну и код
Битоља, Турска је била приморана да почне разговоре о примирју, који
су касније настављени у Лондону. Тако је петовековна османлијска
власт над Македонијом дефинитивно окончана, а Стара Србија је прикључена матици Србији. Наравно томе је претходило и освајање Ђевђелије, Радовиша и Дојрана.
Српска I армија је била највећа по броју и снази и водила већину
битака у Првом балканском рату, тако да су неки Срби желели да Прва
армија настави да напредује низ вардарску долину до Солуна. Војвода
Путник, као врховни командант Српске војске је то одбио, пошто је био
свестан да Аустроугарска неће прихватити наш излазак на море, а
посебно не на Јонско море. Пошто су Бугари и Грци већ били у Солуну,
појављивање српских снага у Солуну би само још више замрсило већ
сложену ситуацију. Мање српске јединице су послате у Санџак да координирају активности са Црногорцима.
Ослобођење Косова. У наступању ка Приштини Трећа армија
водила је борбе на тзв. споредном правцу, па ће Дринска дивизија II
позива прва ући у Пећ 17. октобра 1912, а сутрадан и у Призрен. Након
уласка у Ђаковицу, образован је Приморски кор чију је десну колону
сачињавала баш ова дивизија, а леву Шумадијска дивизија I позива.
Десна колона је заузела Љеш 21/8. новембра 1912. године и избила на
Јадранско море. Сутрадан су победнички расположени Моравци ушли
у Охрид, а осам дана касније одред четника војводе Вука заузео је
Елбасан, једну од колевки старе српске културе. Убрзо потом ослобођен је и Љеш и образована општинска управа на челу са Михаилом Јевтићем Кајлом, познатим ваљевским адвокатом.
Током јануара 1913. године уследило је ново велико искушење за
Дринску дивизију II позива, а то је поход за заузеће Скадра и Северне
Албаније. Био је то први прелаз преко Албаније, интендантско неприпремљених трупа по зими и суснежици које су прешле око 120 км.
Поред почетних успеха два српска одреда, уследио је напад на Брдицу
у коме су тешко страдали V и VI пешадијски пукови Дринске дивизије
II позива, око 1.300 људи. Због почињених грешака са дужности коман28
данта дивизије смењен је пуковник Павле Пауновић.
Трупе Друге армије – Тимочка дивизија I позива и Дунавска дивизија II позива, уз садејство бугарских трупа приморавају Једрене на
предају 13. марта 1913. године. Око предаје Једрена и заробљавања
њиховог команданта Шукри паше и даље постоје извесне контраверзе.
После дуге опсаде и многих борби 10. априла 1913. године Есад паша
Црногорцима предаје и Скадар.
28

Миле Бјелајац, Ваљево – средиште Дринске дивизијске области 1883 -1941,
у зборнику Ваљево- постанак и успон градског седишта, Ваљево, 1993, 322.
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Ширењем акција у албанском приморју 1913. године и формирањем
Приморског кора била је захваћена и Дринска дивизија II позива али су
морем пристигли само V и XVII пешадијски пук, када је због притиска
великих сила кампања прекинута. И ови пукови су претрпели велике
губитке приликом бомбардовања морске обале на којој су се налазили од
стране турске крстарице Хамидије. Скоро истовремено на Јаворском
29
ратишту прекинут је коридор Турске државе од Косова за Босну.
Први балкански рат окончан је Лондонским уговором o миру
закљученим 30. маја 1913. године уз посредство великих сила. Тим уговором Османско царство је било принуђено да се одрекне свих својих
европских провинција западно од линије Енос – Мидија. Иако су чланице Балканског савеза као победнице Првог балканског рата требале
саме да диктирају мировне услове у склапање мировног уговора су се
умешале и велике силе. Србија, Грчка и Црна Гора су морале да напусте Албанију. На стварању Албаније инсистирале су Италија која је
имала своје планове према Албанији и Аустроугарска која је тиме
желела да спречи Србију да изађе на море и ослаби је у предстојећем
сукобу који је био неминован после анексије скоро целокупне територије балканских вилајета Османског царства.
Тако је овим уговором: настала је нова држава
– Албанија. Грчкој је додељен Крит. Санџак је
подељен између Србије и Црне Горе. Бугарска је
добила део Тракије западно од линије Енос –
Мидија. Није била донесена дефинитивна одлука о
Македонији, па је остала предмет неслагања међу
савезницама.
Током I балканског рата у Ваљеву се налазио
велики број наших и турских рањеника и заробље30
ника, смештених по болницама, војним касарнама и згради гимназије. Они су били први весници
са фронта, а хранили су се у хотелу Секулић и са
Агоп Баронијан
својим наоружањем шетали по граду. Ваљевски
трговац Јерменин Агоп Баронијан (Eрзинђан,1891 – Ваљево,1977)
посетио је турске заробљене војнике и када је међу њима нашао десет
својих сународника затражио је да их изведе у град. Потом је на часну
реч добио дозволу да их запосли. Они су за свој рад примали плату,
становали и хранили се код газде. Кад је рат завршен неки од њих нису
хтели да се врате у Турску већ су остали у Ваљеву или другим местима
31
у Србији. С тим у вези треба подсетити да је ове заробљенке посетила
29
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Милан Трипковић: Ваљево 1900-1941, Ваљево, 1980, 53.
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Србија у ратовима 1912-1918, са освртом на Ваљевски крај, Ваљево 1972, 20.
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и једна делегација Међународног Црвеног крста из Женеве, да се упознала са њиховим статусом и условима смештаја и исхране и констатовала да малена и сиромашна Србија стриктно поштује конвенцију о
заробљеницима и да је од турских заробљеника добила најлепше похвале о поступању наших војних и санитетских власти према њима.

У Другом балканском рату
После Мировног уговора у Лондону, изгледало је да су олујни
ветрови прошли преко Балкана. Отклањањем претње коју је представљало Османско царство ојачалe су чланице Балканског свеза и порасло је њихово самопоуздање. Истовремено код њих се јавља незадовољство решењима Лондонског уговора o миру што доводи до неслагања међу њима око поделе освојених територија. То је изазвало сложену
и јако конфликтну ситуацију на Балкану која је кулминирала избијањем
II балканског или Српско-бугарског рата 17. јуна 1913. године који су
водиле дојучерашње савезнице између себе Бугарске са једне, Србија и
Грчка са друге стране.
Док су преговори око даљег статуса споро напредовали, сукоби
ниског интензитета су се наставили у Македонији углавном између
српских и бугарских војника. Бугарска војска је наредила ограничене
нападе против српских и грчких положаја, очигледно да би ојачала преговарачки положај своје владе. Бугарској је рат давао шансу да присвоји целу Македонију и да доминира Балканом. За Србију и Грчку рат је
значио могућност поделе Македоније и спречавање бугарске премоћи.
Рат је почео изненадним и мучким нападом Бугара на српску војску, без претходне објаве рата, у раним јутарњим часовима. Да он није
био одраз тренутног односа снага и расположења бугарских власти већ
да је од раније планиран и припреман сведочи више података. Један од
њих је да је већина бугарске војске већ била концентрисана према српској војсци на реци Брегалници.
Поред тога дан пре почетка напада Бугари су имали план да ликвидирају дела српских официра код Штипа. Још у недељу, односно дан
пре почетка напада, из Штипа, који је био у рукама Бугара, преко моста
на Брегалници, на српску страну стижу бугарски официри с позивом за
српске официре да дођу у Штип на заједничко сликање, са злонамерним планом ликвидације пред сам почетак рата.
Главни бугарски напад је планиран против Србије са њеном I, III,
IV и V армијом, док је II армији поверен задатак да нападне грчке положаје код Ђевђелије и Солуна. У борбама код Ђевђелије Бугари су успели да разбију цео V пешадијски пук Дринске дивизије II позива, да
заробе велики број његових војника заједно са командантом пука потпуковником Спасојем Милојевићем, зв. Кутлача, и на разне их начине
шиканирали и понижавали. Бугара је било мање на грчком фронту и 30.
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јунa сукоби ниског интензитета су се претворили у грчке нападе дуж
фронта. Бугарске снаге су се одмах повукле са својих позиција северно
од Солуна (осим изолованог гарнизона у Солуну који је био освојен) на
одбрамбене положаје код Кукуша. План да се концентрисаним нападом
брзо уништи српска војска у централној Македонији није успео и Бугари су заустављени.
Код Кукуша су Бугари поставили јаку одбрану, укључујући заробљене турске топове који су доминирали равницом. Трећег јула, грчка
IV, II и V дивизија су кренуле у јуриш, уз снажну подршку артиљерије.
Претрпели су тешке губитке, али су следећег дана освојили неке ровове. У међувремену, са леве бугарске стране, VII дивизија је освојила
Нигриту, а I и VI Лахану. Са десне стране је пала Ђевђелија и врх
Мастикова. То је за последицу имало да бугарска линија за повлачење
код Дорјана буде угрожена и Ивановљева армија је започела очајничко
повлачење које је повремено претило да постане неконтролисано. Појачање у облику XIV дивизије је дошло прекасно и придружило се повлачењу према Струмици и бугарској граници. Грци су заузели Дојран 5.
јула, али нису успели да пресеку бугарско повлачење у кланцу Струме.
Већ 11. јула, придружили су се Србима и напредовали уз реку Струму
док нису стигли до кланца Кресна 24. јула. На том месту изморени
Грци пошто су стигли до краја својих логистичких система зауставили
су се. Бугари су признали око 7.000 жртава код Кукуша и још 6.000
заробљено уз 130 топова. Грци су такође претрпели тешке губитке са
8.700 жртава. Ово је била одлучујућа победа на овом фронту и највећи
грчки успех у оба балканска рата.
Брегалничка битка. У жељи да поседне део Македоније око
којег се спорила са Србијом пре очекиване интервенције Великих
сила Бугарска је кренула у офанзиву. Јединице бугарске IV армије
(130.000 војника), без претходне објаве рата напале су Дринску дивизију I позива преко Брегалнице и Злетске реке на котама 550 и 650.
Развиле су се крваве борбе бајонетима прса у прса дуж целе демаркационе линије. Жестоке борбе поред Брегалнице вођене су на Злетовској реци, планинама Серти и Осогову и на Вардару, код Криволака,
Препелишта. Српске снаге су прво задржале нападача, а затим прешле
у противофанзиву и поразиле противника. Већ 18. јуна 1913. године
после крваве борбе Шумадинци су заузели Дренак, а припадници
Дунавске дивизије Ретке Букве.
На фронту у централној Македонији, српске снаге су потиснуле
Бугаре на исток и натерале у Брегалничку битку (30. јун – 9. јул.).
Дринска дивизија II позива, под командом Стевана Хаџића, као команданта и Пантелије Јуришића, као начелника штаба, примила је на себе
први удар Бугара на Брегалници, чиме је практично и отпочео II балкански или Српско-бугарски рат 1913. године. У борби на Брегалници
посебно су се истакли Мина Минић, пешадијски капетан I класе у
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Ваљеву, као командир Митраљеског одељења V пешадијског пука и
пешадијски поручник, а потоњи генерал Коста Ђорђевић, као командир
Митраљеског одељења у XVII пешадијском пуку, који су противнику
нанели велике губитке. После завршене Брегалничке битке призор на
бојишту био је страховит. Река Брегалница и Крива Лакавица носиле су
гомиле лешева погинулих бораца. На њеним обалама такође су била
брда од лешева.
Наше снаге постигле су највеће победе у дотадашњој српској ратној историји. Њоме је био решен исход Другог балканског рата у целини. Ова битка је пример како политички мотиви доводе до погрешне
процене ситуације и нецелисходне употребе снага. Бугарска је према
Србији имала четири армије, али је, у жељи да рат реши брзом акцијом
и узме оно што је сматрала да јој припада несмотрено ушла у нови рат.
Покушаји са увођењем осталих снага није могло да поправи оно што је
на Брегалници изгубила пошто су стигле касно и нису успеле. Срби су
имали 16.000 избачених из строја од којих 3.000 погинулих, а Бугари
32
око 25.000 војника.

Транспорт рањеника после битке на Брегалници

Борбе око бугарске границе. У међувремену, на северу су Бугари
почели да напредују према Пироту и натерали српске команданте да
пошаљу појачање својој II армији која је бранила Пирот и Ниш. На старој српско-бугарској граници одиграле су се борбе мањег обима код
Дашчаног кладенца, Власине и Пирота. Нарочито жестоке борбе вођене
су код Власине где су Бугари имали план да пресеку пругу Ниш – Ско32
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пље. У тим борбама на Власини се нарочито истакао V пешадијски пук
II позива на челу са својим командантом Миладином Масаловићем.
Код Зајечара су сви бугарски напади били одбијени, али су Бугари
успели да заузму Књажевац у коме су починили грозна зверства над
цивилним становништвом. Ово је омогућило Бугарима да зауставе српску офанзиву у Македонији код Калиманција 18. јула. Након што се се
стање на српском фронту смирило, Бугарска је преместила своју Прву
армију у подршку Другој армији која се одупирала Грцима код кланца
Кресна. Пошто су Бугари одбачени преко граница наша војска је прешла на бугарску територију и заузела гранична места Белоградчик и
Кулу и упутила се ка Видину који је са свих страна опколила.
У Другом балканском рату (јун – јул 1913) Бугарска је потиснута
на северу од стране Краљевине Румуније, на западу од стране савезника
Краљевине Грчке и Србије, и на југу од стране Османског царства.
Видећи катастрофу своје армије бугарски краљ Фердинанд је молио за
мир. После пораза у рату, Бугарска је морала да прихвати све тачке уговора који је потписан у Букурешту. Споразум је углавном приписивао
територије побеђеним странама. И ако је Османско царство учествовало у рату оно није имало представника, већ су услови касније склопљени Цариградским и Атинским споразумом.
Дакле II балкански рат је окончан Букурештанским споразумом од
30. јула/12. августа 1913. године. Србија је добила Вардарску Македонију, Косово и део Метохије; Грчка Епир, јужну Македонију, полуострво Халкидики, Солун, део Тракије и више острва у Егејском мору; Црна
Гора део Метохије и Санџака; Румунија Јужну Добруџу, Турска је успела да поврати Једрене, док је Бугарској остављена Пиринејска Македонија и део Тракије. Овим договором Србија је удвостручила своју територију са око 40.000 км² на 87.780 km² и добила је популацију око
1.500.000 људи. Овим променама Србија и Црна Гора су успоставиле
заједничку границу у Санџаку. Исход рата је учинио Србију, савезницу
Русије, важном регионалном силом, узбунивши Аустроугарску и на тај
начин индиректно дао важан повод за Први светски рат.
Иако је овај рат кратко трајао он је био веома крвав и однео велике
људске жртве. У њему су масовно и веома храбро учествовали многи
житељи Ваљевског краја, показујући јунаштво, сналажљивост и пожртвовање. И у овом рату Дринска дивизија I позива дала је огроман
допринос сламању бугарских офанзива и коначној победи Српске војске над Бугарима. Рат с Бугарском Србију је коштао још неколико
хиљада изгинулих у помрлих у рововима, на положајима и рањених.
Ипак, из њега она је изашла као велики морални победник.
Са завршетком II балканског рата појавило се више нових проблема. Пре свега при дочеку ратника, септембра 1913. године сва пажња
посвећена је првом позиву, односно његовим официрима. Питања ратних инвалида су споро решавана па је тим поводом професор и народни
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посланик Михаило Ђорђевић (Тодорин до, Мионица, 1869 – Београд,
1917) више пута оштро иступао за скупштинском говорницом. Посебно
интерпелацијом затражио је објашњење о пензионисању генерала
33
Живојина Р. Мишића. О односу према војним обвезницима после
завршеног рата говорио је и народни посланик Милинко Ристивојевић
(Бобова, Ваљево, 1863 – Бобова, 1939) тражећи да сви учесници рата
34
добијају инвалидску потпору мада је она ништавна.
Већ октобра 1913. године бечка дипломатија успева да убаци албанске
чете на српску територију код Призрена, Дебра, Струге и Охрида, па је
Србија једанаест дана по демобилизацији својих снага морала поново да
мобилише Дринску и Моравску дивизију I позива и два прекобројна пука.
У потери за убаченим албанским снагама српске трупе су брзо успеле да
угуше ту Арнаутску побуну и да заузму један део албанске територије. У
сузбијању те побуне учествовали су и многи Ваљевци.
Само што се тај рат завршио почеле су да се разбуктавају политичке
страсти. Већ 1. фебруара 1914. године одржани су општински избори на
којима су у Ваљеву победили удружени народњаци и напредњаци. Убрзо
потом започеле су и припреме за изборе народних посланика. Објављене
су и листе кандидата али избори нису одржани, јер је избио рат.

Први светски рат
После успешно завршених балканских ратова Србија је била територијално увећана, што није било у интересу Аустро-Угарске, која је
имала велике привредне губитке и политички интерес на подручју овог
осетљивог дела Европе. С друге стране вести о победи Србије снажно
су одјекнуле у југословенским крајевима под Хабзбуршком монархијом, највише у анексираној Босни и Херцеговини, посебно међу омладином која је све гласније тражила уједињење са Србијом. Наведена
национална и политичка клима није одговарала Бечу па тамошње власти подстичу забрану српских културних друштава, а војни кругови
35
пропагирају рат.
Први светски рат настао је као оружани сукоб двеју империјалистичких група држава услед веома заоштрених противуречности у
капиталистичком свету. У самом почетку захватио је девет држава – на
страни Антанте: Француску, Велику Британију, Русију, Србију, Црну
Гору, Белгију и Луксембург, а на страни Централних сила АустроУгарску и Немачку. До краја, у рат је ступило укупно 28 држава са пре33
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ко 1,5 милијарди становника. Ратне операције су се водиле у Европи,
Азији и Африци и на скоро свим морима и океанима.
Стање у Србији пред рат и напад Аустро-Угарске. Односи између Србије и Аустро-Угарске почели су да се заоштравају већ од лета
1903. године, а од почетка Царинског рата (1906) они су изискивали
ангажовање војних чинилаца. Током акутног заоштравања односа поводом Анексије Босне и Херцеговине (1908-1909) највиши њихови штабови рачунали су са нападом на Србију са Дрине у правцу Ваљева,
36
после чега би се прикључило и наступање са Саве. Ти планови нису
реализовани због светских прилика али и спознаје да је у нашем народу
била снажно укорењена идеја да ваља часно погинути како би се,
касније слободно живело. Стварање услова да се ради постизања коначног циља одлучно бори приморало их је да се чека нова прилика за
напад.
Чињеница да је мала српска држава у претходна два балканска
рата била страшно исцрпљена обећавала је Аустро-Угарској испуњење
ратних циљева – уништење Србије као државе и истребљење српског
народа. Знали су да је Србија у тим ратовима изгубила 36. 000 војника
и имала око 55.000 рањених. Многе куће и други објекти били су порушени и оштећени, а њиве запарложене и необрађене, недостајало је
намирница за исхрану, стоке и сточне хране... Свуда су се видела ратна
разарања, пустош и беда. Са новоосвојених територија добила је врло
мало регрута, који су пре свега употребљени за борбу против албанских
одметника и као резерва у случају евентуалног напада са бугарске стране. Недостајала је артиљеријска муниција, јер је Србија тада тек започела обнову залиха граната, пошто их је претходно искористила у балканским ратовима. Није могла да обезбеди ни одговарајућу обућу за новопридошле регруте, који су на рапорт долазили боси. Процењено је и да
у случају потпуне мобилизације, око 50.000 српских војника, од опреме
не би имало ништа, осим шињела и шајкача. Српској војсци су недостајале и пушке, јер Краљевина Србија није могла да их производи, нити
увезе из иностранства. Уз то, нашој војсци био је потребан мир да се
одмори и опорави, а држави време да обнови празну државну касу и
мобилише расположиве ресурсе за обнову.
С друге стране, Аустроугарска је поседовала модерне пушке у изобиљу и дупло више митраљеза. Имала је веће залихе муниције, као и
много бољу саобраћајну и индустријску инфраструктуру. Отуда је у
бечким владајућим круговима превладало схватање да ће за Хазбуршку
монархију бити немогуће задржати и југословенске земље под својом
доминацијом ако постоји јака Србија. И управо је тражила начина да
спречи њену економску, војну и политичку консолидацију. Војни кру36
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гови и престолонаследник Франц Фердинанд сматрали су да ће рат
моћне Аустро-Угарске против исцрпљене Србије, представљати лаку
шетњу до Ниша, па су тражили повод за своју интервенцију. Далеко
бројнија јача и технички надмоћнија, Аустро-Угарска царевина очекивало се да брзо и лако може покорити Србију, па јој се и журило да то
што пре оствари.
Повод за напад на нашу земљу нашла је у пуцњима Гаврила Принципа, члана Младе Босне и убиству престолонаследника Франца Фердинанда 28/15. јуна 1914. године у Сарајеву. Аустро-Угарска влада је
без икаквих доказа оптужила Србију за саучесништво у Сарајевском
атентату и предала јој 23/10. јула 1914. године ултиматум добро срочен
на основу Хабзбуршке девизе најпре понизити, па онда газити – тражећи хитан одговор. Едвард Греј, енглески министар спољних послова
изјавио да је то најстрашнији докуменат од свих који је икад сачинила
дипломатија. Потом даље наставља Ако би то прихватила, држава би
као таква престала да постоји. Ни сто година од тог догађаја неки на
западу не одустају од настојања да Србију прогласе кривцем за избијање тог рата, мада архивски документи друкчије описују ту ситуацију.
Поред тога познато је да никад мало земља није могла изазвати већу, а
поготово ако се зна да јој то у том тренутку никако није одговарало.
Дана 25. јула 1914. године аустроугарски посланик напустио је
Београд, а српска влада је издала проглас о мобилизацији верујући да
су наши војници после два балканска рата искуснији и обученији од
аустроугарских. Без обзира што су на регрутацију долазили са рогуљама и секирама, њихов мотив је био јачи: да се одбране од моћне
Аустроугарске. Пошто се у све ово умешао и немачки владар Кајзер
Виљем II, Аустроугарска окуражена 28/15. јула 1914. године упућује
српској влади депешу следеће садржине: Пошто српска краљевска влада није дала повољан одговор на ноту, то царска и краљевска влада
налази за потребу да сама потражи задовољење својих права и сматра да је од овог тренутка у ратном стању са Србијом.
Србија у то време није располагала ни довољним бројем људи, а
није имала ни потребно наоружање ни опрему, пошто је у балканским
ратовима утрошила све резерве. Артиљерија није располагала са
потребним оруђима јер је велики број пољских и брдских топова био
оштећен. Одећа, обућа и логорска опрема биле су у јако лошем стању.
Без обзира на недостатак опреме и наоружања наша војска, осокољена
победама у балканским ратовима, имала је јаку вољу и висок морал и
била спремна да брани своју земљу и свој народ. Захваљујући томе
наша Врховна команда за кратко време успела је да мобилише око
400.000 људи сврстаних у 11 пешадијских дивизија I и II позива, једну
коњичку дивизију и пукове III позива. Са људством била је мобилисана
запрежна стока и постојећа транспортна средства.
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На овим просторима мобилисане су обе Дринске дивизије и средином 1914. године ушле су у састав Треће армије, под командом генерала Павла Јуришића Штурма. Дринска дивизија I позива, под командом
Николе Стефановића била је састављена од бораца V, VI и XVII пешадијског пука, III прекобројног пука, три ескадрона коњице и девет пољских брзометних батерија. Дринска дивизија II позива, под командом
Драгутина Димитријевића Уче била је састављена од V и VI пешадијског пука II позива, по једног батаљона из V и VI пешадијског пука III
позива, артиљеријског дивизиона, коњичког ескадрона и две пољске
болнице. Њеној команди била су потчињена и три одреда (Шабачки,
Лознички и Јадарски).

Полазак у рат

Прве војне операције новог рата започеле су 12. августа/30. јула
1914. године на простору Шапца и околине пребацивањем аустроугарских трупа (V и VI армије), преко Дрине и Саве и бомбардовањем Шапца. Мање њихове снаге пребациле су се на наше тло код Курјачице.
Првом налету непријатеља одупрле су се јединице Треће армије. Дринска дивизија II позива са Шабачким и Лозничким одредом имала је
задатак да брани прелаз преко Саве и Дрине. Како је српска Врховна
команда, врло брзо уочила удар непријатеља са запада, а не са севера,
долином Велике Мораве како се очекивало већ 13. августа наређено је
прегруписавање армија. Најпре су се јединице II армије, под командом
војводе Степе Степановића пребациле на падине Цера, а затим то исто
чини и Прва српска армија.
Битке на Церу и Дрини. Сходно ратном распореду српске Врховне команде, Дринска дивизија I позива пре почетка напада аустроугарске војске у почетном распореду после завршене мобилизације била је
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у рејону Ваљева, а Дринска дивизија II позива на простору Дрине од
Бадовинаца до Љубовије. Тако је Дринска дивизија примила главни
аустроугарски удар од Љубовије и Шапца и у првој операцији до пристизања Друге армије и њеног противудара на Церу и долини Јадра.
Дужина фронта у овој бици била је преко 170 километара од Обреновца
на Сави до испод Љубовије на Дрини.
Церска битка вођена је на подручју планине Цера од 12. до 24.
августа 1914. године и њом је дефинитивно почео рат између АустроУгарске и Србије. Та битка, у којој се командовањем српском војском
истакао генерал Степа Степановић, је прва српска и савезничка победа
37
у Првом светском рату. Жестоке и крваве битке, врло често прса у
прса, најпре су вођене на Церу, Иверку и долини Јадра, када су јединице српске војске успеле да на овом подручју натерају непријатеља на
бежање. Истовремено Аустроугарски војници почели су да се сурово
свете недужном становништву у Шапцу и Мачви за доживљене поразе.
Вршена су масовна хапшења и злостављања, па се месно становништво
дало у бежанију. Уз то, Шабац је био опљачкан, попаљен и разорен.

Војвода Степа Степановић
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Један савременик тих збивања овако је описао новонасталу ситуацију: Бежанија друмом поред села навире у све гушћим колонама. Био
је то јад и чемер читавога једног света који напушта своје домове,
мал у пољу, читав домазлук и бежи незнано куда. Сељаци, варошани,
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старци, жене са малом децом у наручју.... сиромашни и богати изједначени у невољи, невољници разних врста... све гаца блатом испроваљиваног друма. Понеки изанђали фијакер препун разних избегличких
прња...недавне варошке госпе у овешталим и блатом утрацканим
хаљинама и разваљеним ципелама кланцају Братачићем. Једино је
изгледао познати шабачки гизделин у блатњавом црном вечерњем оделу са улубљеним полуцилиндром на глави како се изнемогло рукама
држи за задње шараге сељачких таљига, да не би пао и остао у блату
у на друму.

Пренос рањеника у превијалиште на Гучеву

Скоро истовремено вођене су оштре борбе на Руду, Оштрељу,
Цигли и Црном Врху у Санџаку. Непријатељ јачине око 20.000 војника
био је потпуно разбијен и натеран у бекство. За то време Тимочка дивизија прелази у Срем код Митровице на Чеврнтији, а Шумадијска и
Дунавска дивизија у Скели код Обреновца. Тих дана наша војска победоносно улази у Земун, а четири дана касније осваја и Вишеград.
После неуспелих борби на Чеврнтији 8. септембра 1914. године
почеле су вишедневне борбе око средњег тока реке Дрине и дуж гребена Гучево – Соколска планина, нарочито на Гучеву и Мачковом камену
исцрпљена је офанзивна моћ и српских и аустроугарских снага, па су
25. септембра обе прешле у одбрану. Ту се зачела жестока рововска
борба. Из борбеног строја Прве српске армије, само од 18. до 23. септембра, избачено је око 8.000 војника и старешина. Због великог броја
погинулих официра који су јуришали испред својих јединица, та битка
називана је Официрском битком. У крвавој борби на Мачковом камену
између осталих храбро је погинуо Душан Пурић, командант IV пешадијског пука Стеван Немања, а рањен је и Ђорђе Карађорђевић.
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Џон Рид39 је поред осталог записао: Свуда уз пут крш од аустријског повлачења био је посејан с обеју страна – стотине теретних
кола, топовских кара, сломљених топова, гомила зарђалих пушака и
неиспаљених метака, униформи, капа, длакавих руксака и кожних реденика, Пут је водио ивицом једне клисуре кроз коју се река сурвала у
долину. Из ње се дизао задах да се човеку смучи. У ову реку била су
бачена тела људи и коња који су нађени мртви дуж линије повлачења.
Овде се река ширила и уз грмљавину преливала преко огромне бране;
погледавши доле, могли смо да видимо бистру воду како тече преко
масе сагњиле тканине и тела надувених и сувих – од самог водопада
право је штрчала једнакост, с каишевима меса и комадима одеће која
се таласала у матици.
Почетком октобра 1914. године водиле су се позиционе борбе на
фронту Шабац – Митровица – Лозница – Бајина Башта. У српској војсци осећао се замор и малаксалост. Није било резерви за попуну јединица. Посебан проблем представљао је недостатак артиљеријске муниције, Очекивана је материјална и војна помоћ савезника. Ту ситуацију
користио је непријатељ и предузео офанзиву широких размера, са севе40
ра преко Саве и са запада преко Дрине.
Друга српска армија задржала је и напад аустроугарског корпуса у
северној Мачви. Пошто је аустро-угарска војска допуњена људством и
техником 6. новембра наставила офанзиву. Српска војска је изгубила ту
битку на Дрини али је Аустроугарске снаге нису добиле. Зато су вршиле стравичне злочине у Мачви и Јадру. О томе је детаљно и аргументовано писао велики пријатељ српског народа Арчибалд Рајс. У тим борбама од септембра до новембра 1914. године обе Дринске дивизије су
тешко страдале на масивима десне обале Дрине.
Заједничка седница Владе и Врховне команде у Ваљеву. Ваљево
је имало врло значајну улогу у време борби у првој фази рата. У њему
се налазио: Врховни штаб српске војске и главнокомандујући регент
Александар Карађорђевић, велики број војника који је одавде упућиван
на фронт према Дрини, рањеници, избеглице, војни аташеи. На стотине
и стотине воловских запрега из свих крајева земље стигле су у Ваљево
одакле су на фронт одвозили храну и муницију, а одатле рањенике у
Ваљево. Војска и рањеници мешали су се са масом избеглица – старцима, женама и нејаком децом. У тим тренуцима Ваљево је имало око
100.000 војника и цивила, за око десет пута више но у мирнодопским
41
условима. У тим тешким и оскудним тренуцима наше власти су прихватале противничке заробљенике, болеснике и рањенике и о њима се
старали као својима у шта су се уверили разни међународни фактори.
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Због веома драматичне ситуације у којој се нашла Српска војска у
повлачењу пред новом Поћорековом офанзивом, у Ваљеву је, 8. новембра 1914. године, одржана заједничка седница Владе и Врховне команде. Председавао је Врховни командант регент Александар Карађорђевић. На тој седници војвода Путник је говорио о тешкој ситуацији у
којој се нашла српска војска (несташица топовских граната, смањењу
борбеног састава војске и старешинског састава, оскудици у одећи и
обући) и предложио избор две могућности – да закључи сепаратни мир
са Аустро-Угарском, или да обустави борбу. После расправе закључено
је да српска Влада, преко својих посланика, затражи од земаља савезница помоћ у артиљеријској муницији, а од Русије да Дунавом до Кладова
пошаље јачи одред војске. Наравно, као неприхватљиви оцењени су
захтеви земаља савезница о територијалним уступцима Бугарској. И
сам војвода Путник је на крају узвикнуо: Борићемо се па макар нас
сатерали до Ђевђелије.

Престолонаследник Александар I Карађорђевић

Никола Пашић, председник српске владе одлучно је тражио да се
издржи и претио оставком владе. Коначан исход те драматичне седнице
42
био је ипак у сагласности да се борба настави до крајњих граница.
Српска влада је потом Путников предлог о закључењу сепаратног мира
са Аустро-Угарском користила као главни адут у тражењу хитне
помоћи од сила Антанте. Уколико Србија клоне – упозоравао је Пашић
у писму српским посланицима (амбасадорима) – седам аустроугарских
43
корпуса наћи ће се на другим фронтовима савезника.
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Борбе око Ваљева. Ради непосредне одбране Ваљева, српске армије
су се, по наредби штаба Врховне команде утврдиле на линији кота 393 –
Каменица – Мајиновић –Просек – Јаутина, кота 357. Прва армија, успешно
одбијајући нападе јединица аустроугарске војске утврдила се на линији
44
Јелина бреза – Ставе – Оровица – Совачки вис – р. Јабланица. Српска III
армија је 12. новембра посела нове положаје за одбрану на линији: Јаутина
– село Осладић – село Каменица и затворила правце који са северозапада и
запада воде према Ваљеву. Њен командант, генерал Павле Јуришић –
Штурм, решио је да ту пружи одсутан отпор, а ако се створе услови, да
пређе и у напад. Наговештена офанзива српске III армије из одлука од 12.
новембра није предузета, јер је непријатељ код Обреновца успео да потисне српске снаге и угрози десни бок њене главнине.
Жестоке борбе вођене су и на Баставском брду код Осечине.
Непријатељ је чак три пута јуришао на то брдо и доживљавао неуспехе.
Нарочито је имао бројне жртве у трећем јуришу. Мртве није ни покушавао да понесе или пристојно сахрани већ је спашавао само оне за
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које је веровао да се још увек могу спасити.
Аустроугарски генерал Поћорек се надао да ће принудити српску
војску да прими битку на једном од положаја од Дрине до Ваљева. Он се
плашио повлачења српских трупа што дубље у унутрашњост Србије, до
Крагујевца. Једина могућност за превазилажење те неповољне ситуације
била би да се што пре дочепа железничке пруге Обреновац – Ваљево.
Зато 11. новембра својим трупама издаје наређење за што брже продирање ка Ваљеву. Међутим, српске армије су се, у току ноћи 11/12. новембра, повукле на ваљевске положаје. На фронту српске I армије и даље су
вођене најжешће борбе. Аустроугарска Комбинована, L. и XVIII дивизија из XVI корпуса успеле су, уз велике напоре да заузму Медведник, али
не и Дебело брдо, у намери да одвоје I армију од Ужичке војске.
Када је Поћорек наредио VI армији да 13. новембра заузме Ваљево
и избије на линију с. Дудовица – Мионица – с. Брежђе – Повлен, српска
Врховна команда је већ планирала да 13. и 14. новембра своје трупе
задржи на ваљевским положајима, ради несметаног пребацивања
колонских возова преко Колубаре, Љига и Сувоборско-маљенске греде.
Мада је Поћорек захтевао да се заузме Ваљево, тај задатак није извршен због жилавог отпора III српске армије, али су зато трупе XV корпуса заузеле Шереметовац. Бранећи тај положај Дринске дивизије I
позива је тог дана изгубила 878 људи и четири топа.
Током новембра и почетком јануара око Ваљева повремено су
вођене борбе између српске и аустроугарске војске са променљивим
успехом. Притисак непријатеља приморао је српску Врховну команду
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на повлачење на десну обалу реке Колубаре, а када су Поћорекове трупе ушле у Ваљево 15. новембра 1918. године пораз српске војске изгледао је као реалност. Сутрадан по заузимању Ваљева, Поћорек је наре46
дио форсирање набујале Колубаре.
Осмог децембра командант I армије наредио је Дунавској дивизији
I позива, ако код Ваљева нема јачих непријатељских формација, да заузме Ваљево и да успостави ред у вароши, а да гонећа одељења пошаље
уз Обницу и преко Бегових вода ка Каменици. У ослобођењу града учествовала је и Дринска дивизија I позива, па је у њега ушао ескадрoн
Дринске дивизије. Аустроугарске војске на том правцу није било.
Међутим, било је још организованих покушаја отпора али су и они осу47
јећени, па је Ваљево сутрадан коначно преузето. Након тога уследило
је повлачење окупаторске војске у више праваца. Истог дана почело је
повлачење Аустријанаца из Београда које је завршено 15. децембра
48
1914. године. Тог дана је ослобођен и Београд.
Колубарска битка. После тешких и крвавих рововских борби (на
Гучеву, Мачковом камену и другим местима) познатих под заједничким именом Борба на Дрини (6. септембар – 4. октобар 1914), српска
војска је била приморана на повлачење, услед мањка хране, ратног
материјала, а поготово артиљеријске муниције. Повлачење српске војске најпре је обављено на положаје око Ваљева, а потом и на десну обалу реке Колубаре и обронке Маљена, Сувобора. Оно је повукло са
собом и егзодус локалног становништва, које се бојало нових масакра
од стране аустроугарске војске. Многи српски војници који су били из
области које је заузела аустроугарска војска напуштали су своје јединице да би сместили своје породице на сигурно, након чега су се враћали,
што је још више пољуљало морал српске војске. Све ове чињенице
јасно су указивале да је српска војска и сама Краљевина Србија пред
пропашћу и да су мале могућности да се заустави аустроугарско напредовање, а камоли да се крене у противнапад. Додатни терет представљало је и време, које је отежавало кретање по блатњавим путевима
западне Србије и које ће се показати као један од најбољих савезника
српске војске. До 14. новембра, све три српске армије биле су прикупљене за одбрану Ваљева и делимично попуњене регрутима, али како
очекивана муниција и остала војна опрема још није стигла, Српска
Врховна команда наређује повлачење своје три армије на десну обалу
Колубаре, њену притоку реку Љиг и на планину Сувобор.
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Окончавањем Битке на Дрини и продором Аустроугара у Србију,
отпочеле су операције српске војске крајем 1914. године, чији је Колубарска битка једна од најзначајнијих битака између војске Краљевине
Србије и Аустроугарске у Првом светском рату. Она је трајала од 16.
новембра до 15. децембра 1914. године и одвијала се на фронту од око
200 километара. Углавном се одвијала на подручјима општина Љиг,
Мионица и Лајковац из Колубарског округа, Лазаревац (подручје града
Београда) и Горњи Милановац (Моравички округ). На страни Аустроугарске било је око 300.000, а на српској само 120.000 војника. Уз то
окупаторске снаге су биле одморне и технички далеко боље опремљене
и наоружане.
Српске трупе у припреми и првој фази Колубарске битке пролазиле
су кроз тешка искушења. Оскудевало се у свему и свачему, нарочито
артиљеријској муницији. Пред Колубарску битку Дринска дивизија I
позива улази у састав Прве армије, под командом генерала Петра Бојовића. Услед његове болести и расула пред којим се ова јединица нашла
њу 14. новембра 1914. године преузима генерал Живојин Р. Мишић
(рођен у мионичком селу Струганику). Дринска дивизија II позива је у
49
саставу Треће армије, гонила непријатеља у правцу Београда.
За кратко време генерал Мишић успева да консолидује редове Прве
армије и реализује генијалну стратегијску замисао. Колубарска битка
почиње 16. новембра 1914. године, када су се српске трупе повукле на
десну обалу Колубаре и Љига, према наредби Врховне команде, у покушају да ту зауставе продор аустроугарских снага. Српска врховна команда (СВК) се надала да ће јој набујале реке и мочварне обале помоћи у
заустављању продора и издаје директиву да се кота Човка мора по сваку
цену задржати, јер је планирала да са тих позиција крене у противнапад.
Српске трупе успеле су да задрже Аустроугаре неколико дана.
У Колубарској бици генерал Мишић најпре наређује повлачење
своје проређене и преморене армије у подножје Сувобора и Рудника.
Ту их је одморио и наоружао доспелим и ремонтованим гранатама,
допунио новим свежим снагама – ђацима из Батаљона 1.300 каплара,
који су после непуна два месеца обуке у Скопљу стигли да се укључе у
борбу, у време велике кризе наше војске. Убрзо је дошло до стабилизације фронта иза Колубаре и Љига. После тога генерал Мишић је наредио противофанзиву. Његова наредба је гласила Решио сам да са целом
Армијом сутра, у три часа ујутру предузмем напад на свим секторима.
Поступајући по тој наредби снаге I армије, извеле су противнапад против аустроугарске војске, у тренутку када је цео свет очекивао вести о
капитулацији Краљевине Србије. Најпре је сломљен отпор непријатеља
на Сувобору, а затим на целој линији фронта. У тој борби изванредним
командовањем истакао се генерал Живојин Мишић па му је та победа
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донела чин војводе. Српске трупе су брзо протерале непријатеља и већ
15. децембра ослобођени су Београд и Србија, а Аустроугарска је била
приморана да напусти територију Србије.
Том победоносном битком српска војска је по други пут у првој
ратној години прогнала непријатеља са територије своје државе. Из ове
победе, проистекао је снажни престиж и углед српске војске и народа а
остварило се и предсказање једног Немца (М. Харден) да ће Србија из
колубарског врела црпети током читавог једног века горду храброст за
највеће битке.50
Дакле захваљујући храбрости наших војника и мудрој стратегији
великог војсковође Мишића Колубарска битка ушла је у историју ратовања као јединствен пример да се војска, којој је предвиђен потпун
слом, за кратко време реорганизује, пређе у контраофанзиву и нанесе
непријатељу одлучујући пораз. Тактика прегруписавања само I армије и
концентрисаног удара на VI армију (која је била развучена на широком
фронту) коју је извео Живојин Мишић данас се изучава на војним школама широм света. Колубарска битка је значајна и по томе што обе војске у операцијама нису имале стратегијске резерве, којима би могле да
ојачају своје линије тамо где је то било неопходно, већ су то постизале
51
пребацивањем снага са једног на други део фронта.
Као војник аустроугарске војске Ервин Киш (1885-1948), немачки
52
књижевник из Прага овако је описао пораз своје војске : Армија је
потучена и налази се у безобзирном – дивљем и паничном бекству...
једна разбијена руља јурила је у безумном страху према граници......Предвече смо прешли Дрину преко ратног моста у чијим су понтонима седели инжењерци већ спремни да га демонтирају.... Општа
депресија испољавала се у облику погрда сумњичења упућених на рачун
вођа. Наши генерали су све сами неспособни стари магарци. – Ко
има протекције, томе се поверава судбина стотине хиљада људи. –
Сјајни су то момци, ти Срби знају како треба да бране своју земљу.
Епидемија пегавог тифуса. Ваљево по свом географском положају и близини линији фронта, је сасвим природно постало главни центар
за пријем рањеника, великог броја избеглица, заробљеника и оболелих.
Пошто су били недовољни смештајни капацитети мирнодопских
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здравствених установа – Ваљевске окружне болнице (са управником др
Селимиром Ђорђевићем) и Сталне војне болнице Дринске дивизије
(којом је руководио мајор, др Павле Војтех) основано је више резервних и пољских болница у Ваљеву и околини. Арчибалд Рајс је тим
поводом записао: ...Болнице су многобројне, сувише многобројне. Школе, кафане, готово свака мало пространија зграда која није употребљена за борачке потребе, претворене су у болнице. И још их нема
довољно. Рањеници се чак морају смештати под велике шаторе у авлијама. Пуковник Стајић, мајор Вуловић, Холанђанин др Тиенховен и други врше операције без прекида.... Са интензивирањем сукоба повећавао
се и број приспелих избеглица, оболелих и рањених војника. Већ крајем
септембра 1914. године бројне кафане и хотелске просторије стављене
су на располагање рањеницима, а власницима преосталих локала у
Ваљеву наређено је: Да целе ноћи држе отворене локале како рањеници
који у току ноћи дођу не би остали на улици.

Управник болнице др Селимир Ђорђевић

Од октобра 1914. до маја 1915. цело Ваљево било је велика болница. Лако рањени су целог дана били закрчили ваљевске улице и прикупљали су се око завојишта ради превијања, а у подне и увече око казана..., а тешко рањени са очајањем су чекали на ред да буду прегледани.
Због тога, проблем лаких рањеника морао je да се решава организацијским мерама као што су: одред лаких рањеника, болница лаких рањеника и слично. Убрзо због лоших хигијенских услова, у додиру са непријатељским рањеним војницима појављује се пегави тифус. Оболети у
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таквим условима значило је скоро сигурну смрт, али пожртвовани српски лекари пружали су свој максимум да помогну оболелим заробљеницима и у том додиру са зараженима тифус је пренет на Србе. У Србији
је боловало укупно 500-600.000 становника, а процењује се да је умрло
око 135. 000, од чега је 30.000 војника. Највеће зло тог доба се ширило
великом брзином, епидемија је однела многе животе. Формирањем три
санитетска воза на линији уског колосека Ваљево – Младеновац и једног на линији нормалног колосека почела је евакуација рањеника у
позадинске болнице, које су убрзо постале препуне, како рањеника,
тако и оболелих од пегавца. Због све већег прилива нових рањеника
стање се из дана у дан погоршавало.53
Жариште болести било је у Ваљеву које је жестоко пострадало. За
кратко време, број становника града на Колубари десетоструко се повећао – стизали су са свих страна рањеници, српски, али и аустроугарски
војници. Била је то, уједно, највећа ратна болница у Првом светском
рату. Процене су да је у Србији од ове болести умрло око 135.000 људи,
а да је епидемија само у Ваљеву усмртила више од 7.500 оболелих.
Дневно је умирало и по више од сто особа. Осим војника, живот су
изгубила 22 лекара међу којима су ваљевски лекари: др Селимир Ђорђевић, др Драгиња Бабић и др Павле Војтех и доста болничког особља,
као и цивилних лица која су помагала као добровољци. Једна од њих је
и позната сликарка Надежда Петровић која је радила је као медицинска
сестра добровољац у болници у Ваљеву, где се инфицирала и премину54
ла. Међу страдалима био је и др Алберт Семјуел Кук, лекар из Сједињених Америчких Држава, јеврејског порекла, који је одбио да себи
убризга последњу вакцину да би је дао српском војнику. Нада се да ће
стићи нова количина вакцина и да ће је тада моћи убризгати и себи. У
знак захвалности за тај хумани и високо морални гест подигнут му је
споменик на брду Видрак изнад града, који и сада постоји.
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Милорад Митрашиновић: Ваљевски крај у Првом светском рату 1914-1918,
у зборнику Ваљевска болница 1914-1915, Ваљево, 1992,
54
У знак сећања на те дане у Ваљеву је образовано Војничко гробље на површини од око 70 ари. На крају прилазне стазе подигнут је између два светска
рата споменик палим ратницима 1914-1918. године у облику бетонског крста
постављеног на пирамидално постоље зидано фугованим каменом. Основа
прамидалног постоља износи 1,50 х 1,50 метара. целокупна висина споменика износи 3,70 метара, а крст је висок 1,60 метара. Споменик је ограђен
нижим парапетним зидом на ком су стубићи покривени бетонским капама.
На западној страни пирамидалног постоља причвршћена је спомен-плоча са
посветом: За част, славу и величину своје отаџбине погинулим и умрлим
јунацима у рату 1914-1918. године. Захвална отаџбина. У заравњеном делу
гробља налази се шест масовних гробница у којима је сахрањено око 3.000
ратника. На овом спомен гробљу вршена су сахрањивања војних лица до
1956. године.
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Др Семјуел Алберт Кук

Услед слабог опремљеног српског санитета и недовољно стручних
кадрова Србија је затражила инострану стручну медицинску помоћ. На
позив владе краљевине Србије одазвале су се многе лекарске мисије,
међу првима у помоћ су притекли: Руси, Французи, Шкоти, Енглези,
Американци, Холанђани, Белгијанци... Поред набројаних било је и других медицинских мисија. Преко тих санитетских мисија добијене су и
веће количине лекова и санитетског материјала. Прва страна медицинска мисија која је стигла у Ваљево била је Мисија шкотских жена под
руководством др Елси Инглис, која је била специјално опремљена за
55
борбу против пегавог тифуса.
У сузбијању епидемије највише се истицао шеф холандске мисије
др Ариус Ван Тиенховен, који је на дужности главног хирурга Ваљевске војне болнице остао од августа 1914. до априла 1915. године. За
сузбијање епидемије најзначајнији је био долазак др Лудвига Хиршфелда(1884-1954, истакнутог пољског лекара, професора универзитета и
светски чувеног бактериолога, који је успео да изолује клицу паратифуса. А Џон Рид, дописник Метрополитен магазина, извештавао је да
иако епидемија јењава, улице Ваљева представљају авеније болница.
Ратна болница у Ваљеву представља симбол медицинске пожртвованости и хуманости, јер се лекари и медицинско особље нису штедели,
циљ им је био да што више помогну рањеницима и оболелима од пегавог тифуса. У памћењу српског народа и у историји уопште Ваљевска
болница 1914/1915. године је синоним за све болнице које су организоване на територији ваљевског округа у време велике епидемије пегавог
тифуса која се потом проширила по целој Србији.
Нова офанзива на Србију и Албанска голгота. После победе
српске војске у Колубарској бици, децембра 1914. на српском фронту
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до почетка јесени 1915. завладало је деветомесечно затишје, у коме за
Србију није било мира и спокоја јер је вођен нови рат против рана,
болести, немаштине и неизвесности. Свесни ситуације на Европском
ратишту наши су се припремали за даљи развој догађаја. Главне снаге
су распоређене на северну и северозападну границу ка Сави и Дрини, а
при извршеној реорганизацији наших снага формирана је Тимочка војска која је требала да прими на себе један део граничног фронта према
Бугарској.
Поучена претходним искуством из борби са Србима Аустроугарска
је у сарадњи са Немачком и Бугарском темељно припремала нови напад
на Србију. Под командом фелдмаршала Аугуста Макензена, аустроугарска балканска армија и XI немачка армија од око 500.000 војника,
десет ескадрила авиона и са бројном речном флотилом на Дунаву и
Сави, покренуле су 6. октобра 1915. године највећу офанзиву на Краљевину Србију. До 15. октобра 1915, упркос крајњем пожртвовању српске
војске, аустроугарска балканска војска правцем преко река Саве и Дрине, и XI немачка армија преко Дунава заузеле су Београд, Смедерево,
Пожаревац и Голубац и створиле шири мостобран јужно од Саве и
Дунава, од 1915. без објаве рата, две комплетне бугарске армије потиснуле су слабе српске јединице, продрле у долину Јужне Мораве код
Врања и до 22. октобра 1915. заузеле Куманово, Штип, Скопље, прекинуле моравско-вардарску комуникацију и онемогућиле повлачење српске војске према грчкој граници и Солуну.
Друга половина октобра и почетак новембра 1915. године протекли
су у повлачењу српске војске према југу, а пут према Солуну им је био
пресечен. Стање српске војске је било изузетно неповољно, владао је
општи замор, имали су слабу исхрану, осећао се недостатак ратног
материјала, а пристизала је зима. Српска војска и избеглице су биле у
безизлазној ситуацији на Косову и Метохији. Уништивши или закопавши тешке и пољске топове, српска војска је кренула 3. децембра пут
Црне Горе и Албаније. Аустроугарска војска са северозапада, немачка
војска са севера и бугарска армија са југа и истока напредовале су према Косову са једним циљем да униште српску војску за коју се веровало да је у расулу. Једини пут српској војсци и избеглицама према савезницима и јадранској обали водио је преко албанских планина.
У Риму је 23. новембра 1915. основана комисија за снабдевање
састављена од војно-поморских изасланика Француске, Велике Британије, Русије, Италије и војног изасланика Србије. Договорено је да се
образују базе у Скадру и Драчу где би се одмах почели упућивати савезнички бродови са храном и другим потребама. У међувремену српска
влада постиже споразум са председником албанске владе Есад пашом,
који се сврстао у савезнике, о преласку српске војске преко Албаније.
На овом путу српски народ је доживео један од највећих егзодуса у својој историји.
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Српска војска са избеглим народом се повлачила преко Албаније и
Црне Горе у зиму 1915. године под страшном хладноћом, снегом завејаним путевима у општем расулу на температури од 25оС испод нуле. То
повлачење праћено изузетно хладном зимом, глађу и болестима било је
погубно за нашу војску јер су многи оставили своје кости по албанским
гудурама и планинама. Оно се одвијало у више колона из правца Метохије ка обали Јадранског мора, где су савезничке команде организовале
транспорт бродовима и прихват до безбедносних одредишта, грчких
острва у Јонском мору, Италији и северној Африци. Војску у расулу и
избегли народ изморен глађу, пешачењем и хладноћом нападају албан56
ски разбојници. Универзитетски професор Миодраг Ибровац поред
осталог је записао: Како је српска омладина прелазила Албанију и како
је спасавана из земље смрти у земљу спаса, из језивих кршева на цветну обалу Провансе? То је посебно и најмање познато поглавље албанске
Голготе.
Ево шта пише један од њих (Синиша Здравковић, 16. године): Пели
смо се полако на Чакот, Дан се клонио крају, и пред нама се видела
само дуга, бескрајна црна вијугава поворка. То су били бегунци: старци, жене, деца. све остало је било бело, покривено снегом који је полако падао. Ветар је фијукао, решен да у овим кланцима доврши овај
остатак несрећног српског народа... На сваких стотинак корачаја по
један леш, војника, жене или детета. И сама природа ужаснута призором ових мртвих лица, прекривала их је белим покровом. Леш лево,
леш десно; смрт напред, смрт натраг: свуда смрт и само смрт...
Тамо далеко, иза ових планина, била је некад једна земља где је владала радост, љубав и једнакост, а где сада царује тиранија, бол, хапса и
смрт... Тамо, на обалама Дунава и Саве, српска застава је лепршала
на вратима Истока и Запада, српска војска је ту чувала стражу, и
ево сад ти горди борци умиру од глади у снегу.
Многи нису успели доћи до жељеног циља, а на надгробном споменику једног од учесника овог страшног рата пише: Нико не зна шта су
муке тешке, док не пређе Албанију пешке. Процењује се да је више
десетина хиљада војника и цивила страдало током повлачења, од последица рањавања, исцрпљености и подмуклог убиства. Неки од њихових
гробова су остали сачувани, као на пример у Буризи код Скадра. У званичном извештају министра војног генерала Божидара Терзића, председнику владе Николи Пашићу пише да је нестало, умрло, погинуло
или заробљено 243.877 људи. Француски маршал Жозеф Жофр је o
томе рекао: Повлачење наших савезника Срба, под околностима под
којима је извршено, превазилази по страхотама све што је у историји као најтрагичније забележено.
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После више од месец дана тешких маршева, по лошем времену,
српска војска се окупила код Скадра, Драчa и Валоне. Долазак на
албанску јадранску обалу није значио и коначан спас. На самој обали
велики савезници нису били организовали задовољавајући прихват.
Никола Пашић је 15. јануара 1916. упутио циркулар руском цару Николају II тражећи помоћ. Он је стигао до цара Николаја 18. јануара и
истог дана је Николај послао телеграм краљу Велике Британија и председнику Француске, у коме је рекао да ако српска војска не буде спасена, да ће Русија раскинути савез са њима. Интервенција руског цара је
убрзала савезничку помоћ, а италијанска влада је дозволила Србима да
уђу у Валону.
Француска влада је 28. јануара одлучила да њена морнарица одложи све друге транспорте док из Албаније не буде извучена српска војска. Од тог дана савезнички бродови су почели убрзано превожење. До
15. фебруара превезено је на грчко острво Крф 135.000 и у Бизерту око
10.000 људи. Прво искрцавање на Крфу, Острву спаса, како су га прозвали Срби, било је у пристаништу у Гувији (Говино), шест километара
северно од града Крфа. До априла се на Крфу прикупило 151.828 војника и цивила. Материјалне трошкове опремања и издржавања српске војске преузеле су Француска и Велика Британија.

Српска војска на Крфу

Први дани на Крфу су били ужасни за Србе пошто је и у Грчкој
било различитих ставова око њиховог прихвата. Док се грчки краљ као
сродник немачке владајуће династије противио прихвату Срба дотле се
Венизелос, председник грчке владе залагао за прихват. Савезници нису
имали довољно времена па ни искуства да се припреме за адекватан
прихват тако великог броја људи. Није било довољно хране, одеће,
огрева и шаторске опреме, па су војници, измучени од напорног марша,
масовно умирали. Ни временске прилике нису биле наклоњене српским
војницима јер је киша непрекидно падала данима. Преморена и измучена војска је под ведрим небом, без шатора и заклона седам дана тешко
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подносила ледену кишу. На острву Видо су искрцавани најтежи рањеници и болесници, углавном најмлађи које је повлачење највише погодило Од 23. јануара до 23. марта 1916. умрло је 4.847 људи. Мало острво Видо код Крфа, које је било организовано као болница, претворено
је у острво смрти, а море око њега у плаву гробницу. Без могућности
сахране, око 5.400 умрлих је спуштено у море. Из пијетета и поштовања према умрлим српским јунацима, грчки рибари наредних 50 година
нису изловљавали рибу у том подручју. На Крфу је Дринска дивизија
под управом Крсте Смиљанића била смештена у Сан Матијасу које је у
брдима и одакле се не види море.
Реорганизација српске војске завршена је 26. априла 1916. године.
Пређашњих 13 пешадијских дивизија формирало је шест нових дивизија са старим називима. По новој формацији, српска војска се састојала
од три армије, а свака армија од по две дивизије. Врховни командант
ових јединица био је престолонаследник Александар Карађорђевић, док
је начелник Штаба Врховне команде био Петар Бојовић. Првом армијом (у чијем саставу су биле Моравска и Вардарска дивизија) је командовао пуковник Милош Васић. Другом армијом (коју су чиниле Шумадијска и Тимочка дивизија) командовао је војвода Степа Степановић,
док је трећом армијом (коју су чиниле Дринска и Дунавска дивизија)
командовао Павле Јуришић Штурм. Под врховном командом налазила
се и Коњичка дивизија, као и самосталне јединице ван армијског састава. Српска војска на Солунском фронту се састојала од 147.000 људи,
од којих је у борбеним јединицама било 124.000 војника и старешина.
Србија под окупацијом. Друга година нашег ратовања, након
повлачења српске војске из домовине завршила се неуспешно јер је
Србија окупирана, а становништво погођено многобројним зверствима.
Непријатељске трупе поново су ушле у Ваљево 12. октобра 1915. године. Самим тим наступили су тешки дани и нова велика искушења за
српски народ. Обесни окупатори показивали су се у правом светлу,
иако су се пред светом лажно представљали и говорили о некаквој својој високој култури и цивилизацији. Аустријанци и Мађари својим
нечувеним злочинима, честим хапшењима, интернирањима, реквизицијом, порезом и кулуком превазилазили су сваку меру. Терор и пљачка
над недужним становништвом нарочито су били изражени 1916. године. Зато је првих дана окупације најважније било сачувати живу главу.
Најкрупније промене у броју становника Ваљево је имало у току
Првог светског рата. Окупаторски попис из лета 1916. године регистровао је у граду 5.696. становника, или 35,48% мање него 1910. године .
Заправо смањење је било још веће с обзиром на прираштај између јану57
ара 1911, и средине 1914. године када је отпочео Први светски рат.
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Формирањем управне власти и окупационог система ишло је веома
брзо и имало организоване облике. Посебно је био карактеристичан
систем које су спроводиле Немачка и Аустроугарска. Окупациона власт
у Србији образовао је Војни гуверман 1. јануара 1916. године од 13
округа и самосталне команде у Београду. Окупационе снаге сачињавали су 13 етапних батаљона и по један батаљон пешадије.

Вешање жена у Мачви

У Ваљеву је било седиште Окружног заповедништва и окружне
жандармеријске ратне команде. Окружни заповедник имао је највећу
власт у округу а био је потчињен војном гувернеру за Србију. Среска
заповедништва формирана су у свим среским местима ваљевског округа: Ваљево, Обреновац, Уб, Мионица и Каменица. Среска заповедништва имала су среске жандармеријске станице. На челу окружних и
среских заповедништава налазили су високи војни чиновници из
Аустроугарске. Њима су придодаване и окупационе снаге које су сачињавали ландштурм – батаљони, жандармеријске и полицијске јединице.
За време окупације и у другим већим местима и селима Србије
постојале су жандармеријске станице. Жандарми су пратили и контролисали кретање грађана, присиљавали их да извршавају наређења окупаторских власти. Хапсили су за скривање оружја, неизвршавање
наредби окупатора и омаловажавање окупаторских власти, за непримање окупаторског новца и за јатаковање хајдуцима и пљачкашима. Жандармеријске власти су издавале објаве за путовања у којима је писало
када се креће на пут, колико ће се задржати на путу, где и због чега иде.
Пошто су се објаве тешко добијале, жандарми су подмићивани и потплаћивани.
Окупатор је са задовољством прихватао помоћ и услугу и домаћих
сарадника. Према њима су били веома дружељубиви и уступали им
концесије које су они обилато користили да се обогате на рачун народа.
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Председник ваљевске општине Димитрије Милић, кафеџија Милутин
Дојчиновић; трговци Милош Николић, Алекса Младеновић и још неки
добили су концесију за продају монополисаних предмета. Богатили су
се и председници општина у другим местима. Председник убске
општине Милорад Ђурић имао је концесију на продају: дувана, шећера,
соли, папира, гаса, брашна и др. Врло брзо зарадио је велике паре.
Поред ратних богаташа и војних лифераната брзо су се обогатили и
58
други окупаторски сарадници, пре свих шпијуни.
После организовања Окружног заповедништва у Ваљеву, крајем
1915. године, сви грађани су пописани и подељени у политичке групе.
На почетку свака виђенија, а потом свака одрасла личност, имала је код
одељења шпијунаже свој картон, на коме је, осим персоналних података уписивано и политичко уверење. Сви грађани били су разврстани у
једну од четири групе: I потпуно поуздан, II предострожност, III присталице политичких странака, потајне бунџије, надзор безусловно
потребан и IV велики издајник.
У окупираној Србији, па и у нашем крају, укинути су важећи прописи, формиран Окружни ратни суд, хапсе се грађани, суди по кратком,
стрељају и вешају родољуби. Велики број њих интерниран је логоре у
Хабзбуршкој монархији. Сви пољопривредни вишкови су уз принуду
откупљивани по врло ниским ценама, а у случају задржавања ових
вишкова (окупатор је одредио годишњу потрошњу пшенице, кукуруза
и слично) узимани су таоци и одвођени у логор. Материјална добра
(стока, машине и алати, па и црквена звона се пљачкају), а ћирилица и
јулијански календар забрањују.
Званичан језик је немачки, а окупационе власти су систематски
онемогућавале похађање школе великом броју деце, условљавајући
отварање школа. Упропашћен је готово сав намештај по школама, а
пропале су и многе школске зграде. Окупатор је покушао да обнови рад
али није успевао да обезбеди довољан број учитеља, па школе нису
радиле у већини села. Обновљен је рад Ваљевске гимназије на челу са
професором латинског језика Живком Романовићем, који се декларисао
као велики аустрофил и чинио бројне услуге окупатору. Културни
живот је био веома оскудан а традиционални обичаји изазивали су праву пометњу код војних власти. Окупаторске власти ишле су тако далеко
да су кажњавале све оне који су носили капу шајкачу – петровку. У
хотелу Гранд конопцем је био одељен део сале намењен за аустроугар59
ске официре.
У Ваљеву је с пролећа 1916. године била основана илегална омладинска организација које је требала да се бори против аустроугарске
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власти. Поред многих у њој су били и ученици Гимназије (Младен
Срећковић; Александар Владимировић, Будимир Малетић и други).
Организација је имала задатак да прати држање грађана који су пришли
окупатору. Због неопрезности и неискуства организација је откривена,
а њени чланови су осуђени на робију, а неки су интернирани у логор
Нежидер. Сваки отпор окупаторској власти поред интернирања кажњаван је кулуком, одузимањем хране и реквирирањем стоке. На кулук су
60
терани и старци, жене па и деца, а за недолазак су предвиђене казне.
Ангажовани раде о свом трошку или како су уобичајавали да кажу о
свом руву и круву.
Колико је била велика самовоља окупатора према домаћем становништву показује и њихов покушај да 1917. године у Ваљеву и свим
већим местима округа организују прославу рођендана аустроугарског
цара. Био је образован одбор за прославу који је утврдио програм те
прославе. Поред осталог захтевано је да све девојке од 18. година морају свечано обучене са мајкама присуствовати у свечаној сали гимназије,
у противном, биће упућене на принудни рад. У страху од казни уплашене мајке доводиле су кћери. Окупаторски командант нагонио је девојке
да играју са аустроугарским војницима, а многе су се изговарале да не
61
знају да играју.
Солунски фронт. На Солунском фронту Аустроугарска војска је
напала Црну Гору, савезника Србије, и до 25. јануара мала црногорска
војска се предала. Аустроугарска је наставила своје напредовање дуж
јадранске обале, напавши Албанију која је била под контролом Италије.
До краја зиме, мала италијанска војска је била истерана из скоро целе
земље. У овом тренутку, са изгубљеним ратом на Балкану, британски
генералштаб је тражио повлачење свих својих војника из Грчке, али је
француска влада протестовала. Пошто су француске дивизије остале,
остале су и британске, али са несакривеним незадовољством. Савезничке армије су се утврдиле око Солуна, који је постао велики утврђени
камп. Српска војска, након одмора и опоравка на Крфу, је француским
бродовима пребачена на Солунски фронт који је настао као покушај
савезника да помогну Србији у јесен 1915. против здруженог напада
Немачке, Аустроугарске и Бугарске. Експедиција је дошла прекасно и у
недовољном броју да спречи пад Србије, а експедиција је била отежана
унутрашњом политичком кризом у Грчкој (Национална шизма).
Почетком августа 1916. године почела је дугоочекивана офанзива
Антанте напредовањем српских и француских снага северно од Битоља
преко Могленских планина, које су се као бедем издигле изнад солун60
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ске равнице. Њиховим врховима, од којих су неки прелазили надморску
висину од преко 2000 м. ишла је граница Србије. Био је то довољан
мотив српским војницима да дају све од себе да их освоје. После тешке
и крваве борбе код Горничева, огроман планински ланац планине Ниџе
и њен највиши врх, кров Балкана – Кајмакчалан, представљао је следећи циљ. Тај планински плато обрастао ниском травом, са висовима
Старков гроб, Старков зуб, Кочобеј и Флока, представљао је природно
утврђење и кључ бугарских положаја. Његовим падом, угрозио би се
цео систем бугарске одбране. Свесни тог, Бугари су га утврдили са три
реда ровова, између којих су била крстила са бодљикавом жицом и други фортификацијски објекти.

Укрцавање наше војске у савезничке бродове

Битка је вођена између 12. и 30. септембра 1916. године, када је прва
српска армија уз велике губитке успела да заузме врх Свети Илија на
висини од 2.524 метара, одгурујући Бугаре према Мариову, где је потом
постављена нова линија одбране. Између 26. и 30. септембра врх је више
пута био заузиман док га српска војска није заузела 30. септембра. Срби
су имали велике губитке од око 5.000 људи углавном од бугарске артиљерије. Бугари су се толико занели борбом да нису размотрили да успоставе додатне одбрамбене положаје иза утврђених гребена. Након победе
Срба, бугарски генералштаб није успео да на време да наређење за
повлачење. Након примања тог наређења нису имали заклоне при повлачењу, тако да су додатно изгубили оружје, опрему и људство. Битка је
остала запамћена у историји по великом броју жртава које је претрпела
српска војска и по надморској висини на којој је вођена. Да је Кајмакчалан био значајна позиција говоре и називи: Бугари су га звали Борисов
град јер су мислили да је неосвојив, а Срби Капија слободе јер су ту први
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пут закорачили у своју земљу. Уједно ово је била и прва победа српске
војске након напуштања Србије годину дана раније.
Дринска дивизија пуковника Крсте Смиљанића, уз снажну ватрену
подршку надмоћне артиљерије, прешла је у нови напад 30. септембра .
Најпре су се развиле огорчене борбе јединица V пука за Вирут, Вилицу
и Кочобеј. Према Старковом гробу Добровољачки одред је вршио снажан притисак. Око 10 часова тога дана, командант Дринске дивизије је
концентрисао артиљеријску ватру на Кајмакчалан, а у 11, 30 часова
предузео одсудан јуриш, који се због упорне одбране Бугара споро развијао. Тек око 12,40 часова делови V пука ускочили су у бугарске ровове
и после гушања заузели коту 2521, избили на северну ивицу и потпуно
овладали Кајмакчаланом, на коју су Дринци претходно нападали 19
дана и изгубили више од 3.800 људи (погинулих и рањених). Тако је
Дринска узвратила ударац.

Копање ровова на Солунском фронту

У окршајима вођеним наредног дана заузети су Кочобеј и Вилица,
с којих су Бугари одступали према Фоки, а 3. октобра Дринска дивизија
је заузела Сиви брег, Старков гроб и Фоку, принудивши Бугаре да у
нереду одступе према Црној реци. Српска Врховна команда објавила је
званично саопштење, где се каже: Заузећем Кајмакчалана наше победоносне трупе први пут ступају на земљиште своје отаџбине. Част за
то припада Дринској дивизији, Тиме је решен исход тромесечног бугарско-српског сукоба и заузета доминантна позиција на том делу фронта,
што ће имати изузетан стратегијски значај. То јој је дало огромну
моралну снагу, иако је само од 30. августа до 23. септембра изгубила 4.
438 људи. Вест о паду Кајмакчалана снажно је одјекнула широм Европе
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и света и наговестила да ће препорођена Српска војска наставити са
62
победама.
Заузимањем Кајмакчалана олакшано је српској I армији и француским снагама да продуже операције у којима ће касније бити ослобођен
Битољ. У новембру је освојен појас око Битоља, укључујући, и сам
Битољ 19. новембра, тако да је повраћен и ослобођен први комад отаџбине. Српске снаге су укупно имале око 5.000 односно 4.643 погинулих, рањених и несталих војника, од којих је Дринска дивизија имала је
3.320 односно 3.804 избачених из строја или три четвртине укупног
63
броја војника.
После заузимања Битоља и смањивања активности свих савезничких
војски децембра 1916. створен је стабилан фронт, који се простирао од
албанске обале до реке Струме, у ком су се међународне савезничке снаге бориле са Централним силама. Вођен је рововски рат скоро пуне две
године, па је Солунски фронт остао прилично стабилан, упркос локалним акцијама, све до велике савезничке офанзиве 15. септембра 1918,
која је резултовала капитулацијом Бугарске и ослобођењем Србије.
До пролећа 1917. године, савезничка војска под командом генерала
Сараја је била појачана па је бројала 22 дивизије: 6. француских, 6. српских, 7. британских, 1. италијанску, 1. грчку и две руске бригаде. Још
две грчке дивизије су основане. Офанзива је планирана за крај априла,
али почетни напад није успео уз велике губитке, и офанзива је обустављена 21. маја. Потом су савезници, желећи да изврше још већи притисак на Атину, окупирали Тесалију, из које се повукла ројалистичка грчка војска, и Коринтски земљоуз, практично поделивши земљу на два
дела. Даљи дипломатски притисак је резултовао абдикацијом грчког
краља (14. јуна) и уједињењем земље под премијером Венизелосом.
Нова влада је одмах објавила рат Централним силама и почела да ствара нову војску. Упркос овом повољном исходу, нови премијер Француске Жорж Клемансо је у новембру опозвао са дужности генерала Сараја
и уместо њега поставио више дипломатског француског генерала Адолфа Гијому. Током 1917. годинеи донета је Крфска декларација о уједињењу свих Срба, Хрвата и Словенаца у независну државу.
У мају 1918. године, грчке снаге су напале и заузеле јаке бугарске
положаје код Скради-Легена, што је прва велика грчка акција у рату на
страни савезника. Међутим, пошто је немачка офанзива претила Француској, генерал Гијома је позван у Париз, а заменио га је генерал Франше д' Епере. Иако је д' Епере тражио напад на бугарску војску, француска влада је одбила да дозволи офанзиву све док се остале владе не сложе. Генерал Гијома, пошто више није био неопходан у Француској,
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путовао је из Лондона у Рим, покушавајући да добије сагласност за
напад. Споразум је постигнут у септембру и д' Епереу је дозвољено да
покрене своју велику офанзиву.
Савезничке снаге су сада биле врло велике, које не само да су имале
грчку војску на њиховој страни, већ су имали 6.000 људи из Чешке легије, који су били евакуисани из Русије након Октобарске револуције и који
су били спремни да се боре против омражене Аустроугарске. Међутим, и
Бугарска је такође повећала бројност своје војске током 1917. и у погледу укупног броја војника, две стране су биле приближно једнаке (291
савезнички батаљон против 300 бугарских батаљона, плус још 10 немачких батаљона). Али у погледу морала две стране су се биле потпуно различите. Савезници су били уверени у своју предстојећу победу, док су
бугарски војници могли да виде да је рат изгубљен – Османско царство
је било пред колапсом, влада Аустроугарске је била у хаосу, а моћна
немачка војска је поражена на Западном фронту. Бугарски војници нису
били вољни да се боре и погину за изгубљену ствар.
Ослобођење. Начелник Врховне команде српске војске војвода
Живојин Мишић је донео одлуку да предузме офанзиву. Битка код
Доброг Поља је започела артиљеријским бомбардовањем непријатељских положаја 14. септембра. Српска Врховна команда издала је коминике да су српске трупе 14. септембра заузеле Вели камен (коту 1170). Следећег дана, Французи и Срби су напали и извршили своје циљеве, неке
бугарске јединице су почеле да се предају без борбе. Савезници су онда
покренули артиљеријску офанзиву дуж целих својих линија и бугарски
командант је наредио повлачење. Савезнички авиони су бомбардовали
одступајуће бугарске војнике и повлачење је постало бекство.
Петнаестог септембра 1918. године Дринска дивизија је почела своје акције нападом на Соко и Преседлину у две колоне уз јаку артиљеријску подршку. Тог дана извршен је пробој Солунског фронта, а јединице српске војске су наставиле надирањем на север и потискивањем
бугарских дивизија. По жестини напада и јуначком држању бораца
посебно су се истицале Дринска, Шумадијска и Југословенска дивизија.
До 25. септембра српске трупе су надирале ка Прилепу и Скопљу. Под
јаким притиском српске војске 29. септембра 1918. године из борбених
редова избачена је Бугарска, која је капитулирала. Сутрадан су прекинута непријатељства, а Бугарској је гарантовано примирје од стране
генерала д' Епереа и на тај начин је она избачена из рата. Краљ Фердинанд је абдицирао и отишао у изгнанство четири дана касније. У овом
тренутку британска војска је скренула источно према европском делу
Османског царства, док су српске и француске снаге наставиле на
север. Уз британску војску близу Истанбула и без значајнијих турских
снага да је зауставе, турска влада је затражила примирје 26. октобра
(Енвер-паша и његови сарадници су неколико дана раније побегли у
Берлин).
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Срби су потискивали непријатеља, гонећи их у њихову земљу.
Напред била је наша парола. Немојте нам слати храну, шаљите нам
муницију била је њихова најчешћа порука путем телефона. Касније у
силовитом нападу српске и француске снаге су ослободиле Србију и
савладале неколико слабих немачких дивизија које су покушале да зауставе њихова напредовања. Београд је ослобођен 1. новембра, а 10.
новембра д' Еперева војска је прешла Дунав и спремала се да уђе у средиште Мађарске када се рат коначно завршио. Гроф Ђула Карољ, који
је предводио револуционарну мађарску владу, је дошао у Београд и
затражио примирје.
Гоњен незадрживим налетом српске војске још са Солуна, окупатор
је напустио територију ваљевског округа крајем октобра, а само Ваљево
3. октобра 1918. године. Тако су Ваљево и околина ослобођени 31. октобра 1918. године. Становништво је са великим одушевљењем дочекало
своје ослободиоце. Све јавне зграде и многе куће су биле искићене заставама, а неке су биле и прекривене заставицама земаља савезника Србије.
Било је много дирљивих и незаборавних сусрета ратника и грађана. Пред
зградом Окружног суда у Ваљеву одржан је велики народни збор на коме
су говорили представници војске и народа. Још 1. децембра 1918. године
прокламовано је уједињење јужнословенских народа у заједничку државу Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.
Аустријски генерал Алфред Краус у својој књизи Узроци нашег
пораза о српском војнику је написао: Ја сам држао и држим их као војнички најјаче од наших непријатеља. С малим задовољни, вешти да се
снађу, лукави, изванредно покретљиви...
У току рата Србија је имала велике људске губитке и огромну
материјалну штету. Процењено је да је Србија мобилисала 24 процента
целокупног становништва и да је изгубила сваког четвртог грађанина.
Погинуо је њен сваки други ратник, а скоро толико имала је и цивилних жртава. Ваљевски крај је дао велики допринос тој победи. Каква је
ситуација била у ваљевском крају доста показују и ова два податка.
Број становника у ваљевском округу на попису 1921. године био је 30%
мањи него на попису 1910. године. Истовремено у том округу пописано
да је 11.983 деце остале без очева погинулих за време рата, дакле ратне
сирочади.
Ратне последице су се још дуго осећале. Ратови су иза себе оставили немерљиву ратну штету и пореметили природне токове популације становништва. Механички прираштај и наталитет нису могли да
одрже равнотежу па је број становника у ваљевском крају и даље био
значајно смањен. Ипак, живот у слободној домовини брзо је почео да
се нормализује.
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ОДЛИКОВАЊА
Први сусрети демобилисани ратника и осталих житеља Ваљевског
краја били су испуњени и великом радошћу и неизмерном тугом. Радовали су се јер су дочекали окончање крвавих сукоба, дочекали ослобођење сопствене земље и повратак својим кућама, а туговали јер су поједина домаћинства, која су до тада живела у ишчекивању и нади, први
пут поуздано сазнала за смрт неких својих припадника, који су пострадали приликом повлачења кроз Албанију, задржавању на острву Видо,
при потапању брода у Валони или у некој од многобројних борби које
су вођене. Тих дана у Ваљеву и околини нагло се повећао број породица завијених у црно. Парастоси и давање подушја обављали су се и са
закашњењем од две три па и више година. И многи демобилисани ратници тек по доласку кућама суочили су се са суровим реалностима и
тек тад сазнали за смрт неког од својих укућана – родитеља, деце, браће
или сестара и других драгих особа, пљачку своје имовине, разарање
зграда и слично. Познато је да ваљевски крај у Првом светском рату
није претрпео само огромне људске жртве, већ и значајно материјално
разарање, при чему су посебно страдале основне школе, најзначајнији,
а у већини села и једини извор писмености и националне самосвести.
Сматра се да је Србија само у Првом светском рату изубила
1.247.000 људи, од чега 845.000 цивила и 402.000 војника. У оквиру
старих граница Србија је имала 2.900.000 становника, што значи да је
изгубила 43% од укупног броја становника. У Европској историји такав
демографски колапс постојао је само у немачким и западнословенским
64
покрајинама у време тридесетогодишњег рата (1618-1648). Колики је
удео Ваљевског краја у тим губицима за сада нема прецизних података
али је сигурно да је проценат страдалника био већи него у многим другим деловима земље јер овде су вођене многе борбе, пре свих Колубарска битка, а не сме се заборавити и да је позната епидемија пегавог
тифуса однела многе жртве.
У седмогодишњем рату, многи житељи овог слободарског и револуционарног краја, од давнина познатог по бунама и отпорима свим
наметима и освајачима, борили су се храбро и пожртвовано, показујући
изузетну храброст, сналажљивост, умешност и пожртвовање. Током
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ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године учествовала је огромна
већина мушког радноспособног становништва што се негативно одразило на демографски развој и укупне економске односе. Тек сваки други трећи учесник преживео је све те ратне страхоте и успео да се врати
кући. И међу онима који су се вратили било је доста њих који више
нису били способни за привређивање јер су постали тешки ратни војни
или цивилни инвалиди, оставши без обе или једне ноге, руке или неког
65
другог виталног дела тела.
За време вођења тих ратова исказивали су огромну енергију, патриотизам и жељу да победе далеко бројнијег и технички надмоћнијег противника. У Церској бици оличена је мудрост у изради генералног плана
и иницијатива извршилаца. У Кумановској бици и биткама на Дрини
испољен је подбачај обавештајне службе али је непријатељ поражен
изузетном моралном снагом и иницијативом свих бораца и њихових
старешина. Током битки код Куманова, на Брегалници и Колубари
победила је морална надмоћ у противудару. У Колубарској бици и
Солунској офанзиви показало се да је одлучно гоњење без предаха кру66
нисано потпуним поразом непријатеља.
Мада је неуобичајено да непријатељ одаје признање свом противнику, сјајан успех наше војске никога није могао оставити равнодушним. Тим поводом исказано је више ласкавих оцена на њен рачун.
Тако на пример немачки цар Вилхем II обраћајући се својим војницима,
између осталог је рекао: Хероји, ја вас шаљем у један нови рат против
једне мале али врло храбре нације. То су Срби који су три непосредна
рата против Турске, Бугарске и Аустроугарске дали свету доказе високих ратних врлина и највећих војничких способности и који су незауставно попрсканом крвљу за све ове четири године написали највеће и
најслађе победе. Генерал Оскар Поћорек, командант аустријских трупа
у Србији 1914. године када му је Беч препоручио да се убије због пораза је одговорио: Хоћу убићу се, али ћу се убити, тек када ма који
67
аустријски генерал победи српску војску. Француски историчар и
министар иностраних послова Габријел Анато, рекао је: Мала Србија је
својим жртвама за слободу и својим победама много надмоћнијег
непријатеља добила еполете великих сила.
И заиста у свим тим ратовима Срби су се потврдили као патриоте и
јуначки народ. За испољену храброст и умешност на бојном пољу мно65
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ги појединци и јединице српске војске били су: јавно похваљивани и
награђивани, превођени у више рангове и унапређивани у више чинове,
па и добијали значајна одликовања и друга јавна признања. За разлику
од награда одликовања имају, пре свега морални значај за онога коме се
додељују, мада су поједина одликовања доносила и одређене привилегије. За многе већ искусне ратнике најсвечанији тренутак у животу био
је тренутак када му командант или неки други старешина пред постројеном јединицом уручује додељено одличје.
Одликовања и друга ратна признања најчешће су додељивана за
испољену храброст и сналажљивост на бојном пољу, али и за успешно
планирање и вођење борбених операција. Поједина одликовања додељивана су и из хуманих и других политичких, патриотских и сличних
разлога. Она су представљала признања и понос па су их добитници
радо примали и достојанствено носили.

Орден Таковског крста из 1865. године

Први почеци награђивања изгледа да су везани за најдубљу старину
људског рода. Међутим, појам награђивања прелази оквире нашег разматрања. Нас интересује само један вид награђивања или одавања заслужених признања, а то су одликовања. У одликовања спада додела ордена,
медаља и споменица. Под орденом се подразумева наградни знак, најчешће у облику крста. Израђен је од сребра или злата, украшен емајлом,
или драгим камењем. Јавља се нешто касније од медаље. Медаља је кружна метална плочица украшена рељефом, која има почасни или јубиларни карактер. Споменице су углавном додељиване за учешће у одређеним
значајним догађајима попут ратова. За разлику од медаља и споменица
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ордени су имали сопствену унутрашњу организацију, која се пре свега
односила на ранг, класу, степенове или редове итд. У наше време додељивање ордена, медаља и споменица засновано је на законским и подзаконским решењима и одлукама надлежних органа.
У прва одликовања Кнежевине Србије спадају: Споменица Светоандрејске скупштине, Орден Таковског крста, Медаља за храброст
Колајна за храброст, Златна медаља за храброст, Медаља за ревносну
службу, Медаља књегиње Наталије за ревносну службу, Споменица на
рат 1876-1878. и Орден Црвеног крста. Краљевина Србија је ову колекцију одликовања допунила новим одликовањима: Орденом белог орла,
Орденом Светог Саве, Медаљом за војничке врлине, Медаљом за храброст 1885, Споменицом рата 1885-86 (Спомен крст), Орденом кнеза
Лазара, Орденом кнеза Милоша, Медаљом добром стрелцу, Медаљом
добром митраљесцу, Медаљом добром нишанџији, Јубиларним споменицама XIX века Медаљом за грађанске заслуге, Медаљом краља Петра
I Карађорђевића и Споменицом 100- годишњици крунисања краља
Петра I Карађорђевића. Била су то знамења части и слободе али и
одличја за јуначке груди. За нас су ова одликовања занимљива јер су
неки од њих имали и витезови Карађорђеве звезде о којима детаљније
пишемо.

Орден Карађорђеве звезде
Настанак и развој ордена. Мајским превратом 1903. срушена је
аутократска владавина краља Александра Обреновића која је као
тешка мора притискивала целокупан живот нације и замењена влада68
вином либералне буржоазије и грађанске демократије. На српски престо је враћена династија Карађорђевића, а Петар Карађорђевић крунисан је за краља 8/21. септембра 1904. године. Пошто је те године свечано обележена стогодишњица Првог српског устанка установљен је
69
Орден Карађорђеве звезде, првенствено за успомену на устанак под
Врховним Вождом Карађорђем. Оснивачки акт, Закон о одличју Карађорђеве звезде, настао је у Тополи 1. јануара 1904. године, сачуван је у
рукопису и носи својеручне потписе оснивача ордена краља Петра I и
свих министара који су учествовали у његовом установљењу. Сада се
чува у Војном музеју у Београду.
Изглед, ранг и начин ношења тог одликовања прописан је Уредбом
од 15. априла 1904. године. Њоме је регулисано да се уз знаке одликовања даје повеља која је од хартије и украшена амблемом овог ордена
68
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са краљевским грбом на горњем делу. По тој Уредби, Орден Карађорђеве звезде заузима први ранг и предњачи свим осталим постојећим орденима. Уредбом је прописано и празновање орденске славе на дан 30.
новембра сваке године, којој присуствује Краљ као поглавар ордена
70
или један од носилаца I реда Карађорђеве звезде.

Повеља о додели Карађорђеве звезде
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У члану 1. овог закона се наводи да ће се овим орденом одавати
признање и одликовање заслуга стечених за краља и Отаџбину и то
како у миру, тако и у рату. Орден за ратне заслуге има и два укрштена
мача. Чланом 4. тог закона регулисано је да Карађорђеву звезду додељује краљ, или сам из сопствене побуде или на предлог надлежних
министара, а за официре у рату на предлог команданата непосредно
потчињених Врховном заповеднику војске. Већ овим првим законским
текстом, већи приоритет стичу они који овај орден добију у рату, па се
чланом 5. одређује да чак и пензионисани официри, а носиоци овога
ордена, имају право да носе униформе чина у којем су пензионисани, а
не плаћају ни орденску таксу, што недвосмислено упућује на претежно
71
војни карактер овога ордена.

Орден Карађорђеве звезде

Од увођења овај орден састоји се од четири реда. За овај орден
карактеристично је да је систем његовог додељивања разрађиван у
неколико законских и подзаконских одредби, већ у првој години употребе (1904). У ратним годинама 1912. и 1914. године одређују се још
прецизније заслуге, за које се овај орден могао стећи. У Указу о додели
71
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Карађорђеве звезде од 28. јуна 1904. године, прописано је да се Карађорђева звезда даје у Србији почевши са IV редом и тек пошто одликовани са нижим редом проведе две године може добити виши ред. Такође, регулисано је да носиоци овог ордена у Србији могу бити и то: I
реда њих 10; II реда – 40; II I- 150 и IV – 300. Наведеном уредбом краљ
је задржао само у јубиларној години безгранично право располагања
овим орденом.
У јубиларној 1904. години Краљ је, по свом нахођењу и предлогу
ресорних министара 29. јуна, овај орден доделио једном броју житеља
из ваљевског краја. Међу њима били су и завереници из Мајског пре72
врата 1903. године. Од 1906 године Орден Карађорђеве звезде могао
се давати и изван Србије, са допуном да су на I ред имали право страни
владари, престолонаследници и краљева мушка деца. Тим прописом
Орден Карађорђеве звезде IV степена могао је добити онај српски поданик који је већ одликован истим степеном Ордена белог орла, а само у
изузетним случајевима и лица која учине изванредну услугу краљевом
дому или отаџбини.
Орден Карађорђеве звезде са мачевима почео се додељивати тек за
време балканских ратова 1912-13. године. Уредбом од 20. октобра 1912.
прописано је додељивање Карађорђеве звезде са мачевима војним
лицима за заслуге стечене у рату, почевши са IV степеном, а за одликовање вишим степеном није било потребно да лице одликовано нижим
степеном проведе извесно време с тим степеном. Више број лица одликованих појединим степенима Ордена Карађорђеве звезде са мачевима
73
није био ограничен. Дакле, Орден Карађорђеве звезде са мачевима
додељиван је као највеће признање официрима српске војске за заслуге
у припреми операција (начелницима штабова јединица и Врховне
команде) и за заслуге у рату. Рат који је Србија водила против Турске
завршен је 1913. године победом српске војске и ослобођењем Балкана.
Указом од 5. априла 1913. године одликовано је петнаестак најистакнутијих команданата наше војске. Међу њима било је и појединаца везаних за ваљевски крај, попут Живојина Мишића, Павла Јуришића Штурма, Илије Гојковића и других.
За заслуге стечене у том рату одликовани су још неки појединци,
па је и Орден Карађорђеве звезде IV реда први пут додељен једном
редову. Добио га је Милоје Николић, борац V пешадијског пука. После
рањавања у борби на Брегалници, пребачен је у Београд ради лечења и
опоравка. Током лежања у болници понудио је да са њега скину део
коже за рањеног официра и на тај начин учинио још веће јунаштво
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душе. Том приликом су у знак краљевског признања на показаној храбрости у рату 1913. године и заставе појединих пешадијских пукова
75
биле одликоване Орденом Карађорђеве звезде IV степена.
Новим прописом, донетим 22. новембра 1914. године, Орден Карађорђеве звезде са мачевима као највиши орган за ратне заслуге могли
су добити официри који су имали ванредне успехе скопчане са великим
напрезањима и пожртвовањем на бојном пољу или радећи у вишим
штабовима на оперативним пословима. Први степен био је резервисан
само за начелника штаба Врховне команде, за срећно завршен рат, као
и за команданта главне армије за добитак битке од већег значаја за
исход рата. Други степен ордена био је намењен командантима армија,
помоћнику начелника штаба Врховне команде и командантима појединих оперативних јединица, ако су извршили неко сјајно дело од одсудног значаја за добитак битке. Орденом III и IV степена могли су бити
одликовани сви официри у трупи и штабовима оперативне војске ако су
својим беспрекорним потезима и енергичним радом допринели да се
рат срећно сврши, као и за своје сјајне успехе у борбама скопчане са
смишљеним радом и пожртвовањем или смелим подвизима скопчаним
са великим пожртвовањем, као на пример извршење заповести свог
команданта која је имали одсутан значај за исход битке, а под врло
тешким приликама. Да би се добио виши степен, одликовани је морао
имати прво нижи степен овог ордена. По истој уредби од 22. новембра,
Орден Карађорђеве звезде без мачева могли су добити они официри и
војно-административно особље који су већ одликовани истим орденом
са мачевима
Орден је давао краљ, врховни заповедник војске, највише степене
по сопственој оцени а остале степене на предлог команданта. Предлози
за одликовање свим степеним Ордена Карађорђеве звезде са мачевима,
морали су бити мотивисани и заслуге доказане што је улазило у текст
указа (декрета). За одликовање Орденом Карађорђеве звезде III и IV
степена била је потребна сагласност већине официра у пуковима, да је
дотични официр заслужио ово одликовање. Предаја одликовања вршена је свечано, пред целом трупом, пуком, самосталним батаљоном и
76
четом.
Уредбом од 28. маја 1915. године Орденом Карађорђеве звезде са
мачевима могли су бити одликовани официри и то за показано лично
изванредно јунаштво или пожртвовање, командири и команданти за
смело и умешно командовање и за ванредне успехе на бојном пољу скопчане са великим напрезањем или пожртвовањем, затим начелник шта74
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ба Врховне команде и помоћник начелника штаба Врховне команде и
начелник оперативног одељења Врховне команде, затим заставе пешадијских и коњичких пукова као и подофицири, каплари, значари и
редови свих позива народне војске и последње одбране за изванредно
показану личну храброст и пожртвовање. Истом уредбом је прописано
да лице које је заслужило да буде одликовано вишим степеном Ордена
Карађорђеве звезде са мачевима, а није до тада одликовано нижим степеном, сада прво добија нижи степен, а у року од месец дана наредни
виши степен, а поново после месец дана виши од овога, док не добије
77
онај степен који је заслужило.
Савремена ратна штампа објавила је безброј примера пожртвованости и јунаштва, због којих се могао стећи Орден Карађорђеве звезде са
мачевима. Ратни успеси српске војске у 1914. години довели су Орден
Карађорђеве звезде до још већег успона по вредности и значају одликовања. Основни разлози за стицање тог ордена у I светском рату биле су
78
активности за добитак битке и срећан исход рата.
У балканским ратовима и на почетку I светског рата, поред официра који су били заслужни за добре ратне резултате војници и подофицири су чинили чуда од јунаштва, а због честих погибија командира и
команданата у најодлучнијим моментима привремено су преузимали
команду над јединицом већег састава и са њима успешно решавали
задатке и ратне ситуације. За такве војнике и подофицире током I светског рата, на предлог министра војног пуковника Радивоја Бојовића,
установљен је у Крагујевцу, Указом од 28. маја 1915. године Војнички
79
орден Карађорђеве звезде са мачевима у златној и сребрној класи. Као
узор за оснивање овог војничког ордена Карађорђеве звезде са мачевима послужио је руски Орден светог великомученика и победоносца
80
Георгија, који је установљен још 1769. године. Овим орденом могли
су бити одликовани само подофицири, каплари, значари и редови свих
позива народне војске и последње одбране а за изванредно показану личну храброст и пожртвовање. До доношења ове уредбе војници наведених чинова добијали су за исте заслуге Орден Карађорђеве звезде са
мачевима IV степена. Према подацима Канцеларије краљевих ордена до
1929. године Војничким орденом Карађорђеве звезде с мачевима одлико81
вано је 3.417 лица. И то Златни војнички орден добило је 1.074 Срба и
38 странаца, а Сребрним орденом 1.449 Срба и 836 странаца. Орден
77

Српске новине, 150, 2. јуна 1915. године.
Др Десанка Николић: Наша одликовања до 1941, Београд, 1971, 57.
79
Српске новине, 150, 2. јуна 1915. године
80
Мила Пилетић: Одликовања југословенских народа XIX и прве половине XX
(до 1941) из збирке Војног музеја у Београду, Београд, 1987, 48.
81
Статистички годишњак Југославије 1983. године, XXX, Београд, августа
1983, табела 103-20, стр.111.
78

72

Карађорђеве звезде с мачевима додељиван је пред јединицом најмањег
82
састава батаљона и о додели се морала изјаснити цела јединица.
Као што је већ забележено и официрски Орден Карађорђеве звезде са мачевима имао је четири реда. Карађорђевом звездом са мачевима првог реда одликовано је само 17 лица међу којима су била
само три Србина и то: регент Александар Карађорђевић као врховни
командант српске војске у Првом светском рату и војводе Степа Степановић и Живојин Мишић. Орден Карађорђеве звезде са мачевима
другог реда имало је 18 особа међу којима само четири Србина и то
војводе: Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин Мишић и
Петар Бојовић. Трећим редом ове звезде одликовано је 118 Срба, 60
Француза, 10 Италијана и Енглеза док је четврти степен имало 1.146
Срба, 87 Француза, 21 Италијан, 11 Руса, 7 Енглеза, 2 Румуна и 1
Американац.
Орденом Карађорђеве звезде са мачевима III реда одликоване су и
заставе 9 пукова. Тим орденом IV реда одликоване су и заставе: једне
руске бригаде; 17 српских пешадијских пукова; три српска коњичка
пука и команде; 12 српских пешадијских бригада; четири артиљеријска пука; два пешадијска батаљона и по један коњички ескадрон и јед83
на артиљеријска бригада. Краљевским указом од 5. децембра 1913.
године за показану храброст одликоване су заставе V пешадијског
пука I и II позива; VI пешадијског пука I позива и XVII пешадијског
84
пук I позива из Дринске дивизије. И застава Дринске дивизије одликована је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, указом
85
бр. 150.802.
Орден Карађорђеве звезде додељиван је између два светска рата.
Било је покушаја његовог додељивања и током Другог светског рата
али пошто је он додељен и неким сарадницима окупатора то је његово
додељивање у том периоду оспорено. После Другог светског рата престало је његово додељивање. Његовим добитница биле су признате
извесне повластице, што је регулисано актом Народне скупштине 1946.
године. Са протоком времена овај вид одликовања бивао је све цењенији и уживао је нарочита права у Социјалистичкој Федеративној Репу86
блици Југославији.
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Од 2010. године када је Народна скупштина Републике Србије
усвојила Закон о изменама и допунама Закона о одликовањима Републике Србије поново се додељује Орден Карађорђеве звезде. Према том
Закону овај орден има три степена и додељује се за нарочите заслуге и
успехе у представљању државе и њених грађана. Од како је поново уведен прва особа која га је добила Указом Председника Републике Србије
о одликовањима поводом Дана државности Републике Србије 2012.
године, је познати српски тенисер Новак Ђоковић.
Изглед ордена и траке одликовања. По Закону од 1. јануара 1904.
године Орден Карађорђеве звезде установљен је у облику бело емајлираног крста, чији су зраци завршени лучно, а исто се тако краци у луку
сужавају ка месту укрштања. Између кракова причвршћени су златни
зраци. На месту укрштања, на плаво емајлираној таблици причвршћено
је огњило са амблемом Само слога Србина спашава. Око овога на венцу од белог емајла, написано је За веру и слободу – 1804. На другој
страни у црвеној емајлираној подлози у злату израђен је двоглави бели
орао, а око њега на плавом емајлу натпис Петар I- 1904. Цео орден
причвршћен је на златну круну. Између кракова крста су златни краци
неједнаке дужине. Ако је орден са мачевима, онда су између кракова
крста укрштена два мача.

Ордени Карађорђеве звезде I, II, III и IV реда

Пошто се састоји из четири реда три виша реда су једнака а IV реда
је сав у металу. Код прва три ордена, који су исти, дужина кракова
крста износи 48 мм, оса прстена 15 мм, ширина оквира око прстена 3,5
мм, а висина круне 22 см, док је ширина 26 мм. Четврти ред је мањи,
јер дужина његових кракова износи 42 мм; оса прстена 12,5 мм, а
ширина оквира прстена 2,5 мм, круна је висине 19 мм, а ширина 22 см.
I и II степен имају осмоугаону звезду састављену од сребрних кракова
једнаких дужина на којој је аплициран аверс орденског знака, али без
круне у надвишењу. Звезда ордена I реда има пречник 92 мм, а код зве74
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зде II реда је пречник 82 мм. На звезди I степена је орденски знак за I,
II и III степена, а на звезди II степена налази се орденски знак IV степена. Уз прва два реда носила се и сребрна звезда. Неколико месеци
касније законодавац доноси допунски пропис о димензијама појединих
редова, а истовремено сам орден поставља изнад осталих постојећих
ордена, чиме је добио први ранг у листи одликовања.

Златни и сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима

Трака је од маориране свиле, отворено црвене боје са белим пругама на крајевима. Орден за ратне заслуге има мачеве и такође црвену траку али без беле пруге. Први ред има црвену ленту, која се носи
преко десног рамена на леви бок. Звезда се носи на левој страни груди. Други ред се носи око врата, са звездом на левој страни груди.
Трећи ред се носи о врату. Четврти се носи о рупици другог дугмета.
Официри који су имали четврти ред Карађорђеве звезде са мачевима
носили су је свакога дана на левој страни прсију. Они који имају
више редова носе свакога дана трећи ред о врату. Било је прописано
да се уз знаке одликовања даје повеља која је од хартије и украшена
амблемом овог ордена са краљевским грбом на горњем делу. По средини је текст указа којим се орден даје, а испод њега је орденски
печат пречника 5 см.
Претпоставља се да аутор идејног нацрта за Орден Карађорђеве
звезде био Михаило Валтровић, који је 1904. године поводом крунисања Петра Карађорђевића радио краљевске инсигније.
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Зборник закона и уредби, 59, Београд, 1906, 366-367.
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Војнички орден Карађорђеве звезде је по облику исти као и официрски орден. Војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима био је у
облику крста на чијем се аверсу у медаљону налази штит српског грба
уоквирен прстеном на коме је исписана орденска девиза: за храброст.
На реверсу у медаљону, налази се државни грб – бели орао у полету,
око кога је прстен са натписом: Петар I (горе) и 1914-15 (доле). На горњем краку је државна круна. Орден се носио на троугаоној црвеној траци, на прсима.
Златни војнички орден кован је од позлаћене бронзе (крст и круна)
и посребрене бронзе (зраци између кракова крста), док су мачеви рађени од позлаћеног сребра. Сребрни војнички орден кован је од посребрене бронзе (крст и круна) и позлаћене бронзе (зраци између кракова
крста) а мачеви су рађени од ковног сребра. Међутим у изради овог
ордена нису увек поштоване статутарне уредбе па су код неких примерака златног и сребрног орден мачеви израђени од сребра а зраци између кракова од истог метала. Није искључено да је до овога дошло јер су
овакви примерци рађени у другим медаљерским фирмама, мада доказа
88
за то немамо.
Златни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима први пут је
додељиван 15. јуна 1915. године. Сребрни војнички орден Карађорђеве
звезде са мачевима први пут је додељиван Указом од 23. септембра
1915. године. Војничком варијантом Карађорђеве звезде са мачевима
89
одликовано је 3.417 лица. Овај вид одликовања уживао је нарочита
90
права у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, али
након 1945. године није више додељиван.
Према званичним подацима Карађорђеву звезду у српској војсци
имало 2.754 лица. Кад се има у виду податак да је Српска војска у
Првом светском рату ангажовала 717. 000 људи за одбрану земље то
испада да је један орден додељиван на 260 бораца што показује да га
91
није било лако добити. Ако се томе додају и наши војници ангажовани у балканским ратовима када је она такође додељивана то значи да
ову цифру треба скоро удвостручити.
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Остала одликовања
Као што је већ забележено у одликовања се убрајају: ордени, медаље и споменице.
Учесници ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године, из
ваљевског краја поред Карађорђеве звезде најчешће су одликовани
орденима таковског крста, белог орла са и без мачева и Светог Саве,
92
југословенске круне. У зависности од степена ордени су се носили на
ленти око врата или на грудима, на тракама разних боја, најчешће у
бојама државне заставе. Не ретко наши ратници су добијали и нека
страна одликовања: руска, француска, енглеска, грчка, чешка, румунска
и друга
Од домаћих одликовања из тог периода још су била рапрострањена: Медаља за храброст, Медаља за ревносну службу, Крст милосрђа,
Медаља за храброст Милош Обилић, Споменица на рат 1912. Освећено
Косово и Спомен-крст 1913. године. Поред њих су још занимљива.
Албанска споменица и Споменица рата за ослобођење и уједињење
1914-18, па ево и основних података о њима.
За непуних десет година од појаве прве српске медаље Споменице
Светоандрејске скупштине, Србија је добила и нови орден. Његову
појаву условио је талас националног, политичког и културног буђења,
93
који се јавља шездесетих година XIX века. Владавина кнеза Михаила
М. Обреновића обележена је установљењем Ордена Таковског крста,
првог ордена у Србији. Министарски савет на седници одржаној 24.
марта 1865. године, а на предлог министра унутрашњих дела, одлучио
је да поводом педесетогодишњице од Другог српског устанка тај спомен с већом свечаности но обично прослави; да сав народ у томе учествује, да се још живећа лица која су са књазом Милошем устала и
борила се, а тако и фамилије умрлих такови лица, неким знаком поча94
сти одликују а да се једна медаља у спомен тог догађаја скује... Савет
је препоручио да се медаље и крстови за одличја намењени поруче.
95
Уочи саме прославе одржане о Св. Тројици, 23. маја у Топчидеру ,
кнез Михаило је потписао Указ од 22. маја о установљењу крста и сребрне медаље. Њиме се евоцира сећање на кнеза Милоша и Други српски устанак.
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Указ о установљењу Таковског крста од 22. маја, не наводи изглед
одличја, а штампа је забележила да су крстови били саливени од првог
топа књаза Милоша, па позлаћени. Сачувани идејни нацрт за Орден
таковског крста из 1865. године је својеврсни раритет представља један
од малобројних нацрта за српска одликовања који су сачувани до данашњих дана и служио је као образац по коме је Орден израђиван до краја
трајања његове институције 1903. године. Нацрт представља бели крст
малтешког типа, са куглицама на врховима кракова, класе командира
који се носи око врата. На њему је положен златан Светоандрејски крст
на чијим је краковима по једно слово латинице: С. А. П. А и изгравирана бордура. У црвеном медаљону је златни крунисани кнежевски иницијал МО III, а на плавој траци која окружује медаљон исписана је
такође златним словима старе ћирилице девиза ордена: благодарна
Србиа. Орден је обавијен зеленим ловоровим венцем који је доле свезан у машну, а горе отворен. Над њим је црвена кнежевска круна која
по средини и ободу има ниске белих бисера. Ордени Таковског крста су
додељивани са повељама које је израдила Државна штампарија у Београду.
Овај Орден додељиван је и касније али су око њега вршене извесне
промене и у његовој намени, изгледу, карактеру и слично. Установљено
је да он може бити и са мачевима и I, II, III, IV и V степена.
Први Законски акт о установљењу Ордена белог орла потиче од
22. фебруара 1882, године. Јануара месеца наредне године потврђен је
Општим законом о орденима и медаљама, у којем се наглашава да се
тај орден у пет редова установљава у спомен обнављања краљевине а за
96
све заслуге наведене у члану 10 тог Закона. Тако је краљ Милан I
установио награду за заслуге према Краљу, Краљевском дому и држави
по свим гранама државне управе. Чланом 8 тог Закона прописано је
колико је носилаца Ордена белог орла могло бити у Србији. Први степен могло је имати 10 лица, II-20, III-40, IV-150, а V–300.
Орден се састоји од двоглавог бело емајлираног орла са полуотвореним и спуштеним крилима и опуштеним и отвореним канџама. На
грудима орла, у црвено емајлираном овалном штиту, налази се бели
крст са четири златна оцила. Над главом орла је једна круна. У надвишењу је сребрна краљевска круна која је са орлом повезана плавом
емајлираном траком, на чијем је реверсу је златним словима исписана
девиза ордена: 22. фебруара 1882 (датум проглашења Краљевине Србије). У истом медаљону, као на аверсу, аплициран је златни монограм М
I (Милан I), са круном Двоглави орао је код I, II, III и IV степена је
позлаћен док је код V посребрен. Облик ордена је овалан и прва три
степена једнаких су димензија (висина са круном износи 80 мм, а
ширина 40 мм) док су IV и V степен нешто мањи (60 х 30 мм). Први и
96
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други степен имају златне орденске звезде у облику квадрата, образоване од зракова ситних кристалчића. Страна квадрата звезде I степена
износи 62 мм и на њој се налази аверс орденског знака III степена са
краљевском круном, а страна квадрата звезде II степена је 57 мм и носи
орденски знак IV степена, са круном. Орден је ношен на црвеној моари97
раној траци са плавим ивичним пругама.
Уредбом од 24. новембра 1904. године измењен је реверс ордена на
коме је сада стављено: 1882 (година проглашења Краљевине) уместо
иницијала, а на плавој пантљици изостављен је ранији натпис 22.
98
фебруара 1882.

Орден белог орла са мачевима II степена

Указом краља Петра I Карађорђевића од 28. маја 1915. године установљен је Орден белог орла са мачевима и додељиван у знак признања
99
за ратне заслуге. Орден је задржао исти облик и размере као орден
без мачева, са једином разликом што су између круне и орлових глава
дати укрштени мачеви и на орденским звездама је аплициран знак орде97
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на са мачевима. Орден је задржао исту организацију у пет степена, а у
рангу одликовања добио је место одмах иза Ордена Карађорђеве звезде
са мачевима.
За време Првог светског рата Орден белог орла са мачевима добио
је већи број истакнутих команданата српске војске.
Орден Светог Саве установљен је на основу истог Закона од 1883.
године а у облику је четворокраког малтешког крста од сребра, превученог белим емајлом са плавим емајлираним ивицама, на чијем горњем
делу се налази крин који повезује орден са краљевском круном у надвишењу. Између кракова крста стављени су двоглави орлови српског
грба. У аверсу, у бело емајлираном медаљону постављен је портрет
Светог Саве у свештеничкој одежди са митром на глави, који десном
руком благосиља, а у левој држи архијерејско жезло.

Орден Светог Саве I степена

Око портрета је на плавом емајлираном прстену исписана, старом
ћирилицом, девиза ордена. У реверсу медаљон носи крунисани златни
краљевски иницијал М I (Милан I), око кога је плави прстен са ловоровим венцем. Први, други и трећи степен истих су димензија, 54 х 50 мм,
четврти и пети су димензија 43 х 40 мм. Две највише класе добиле су
орденске заставе, са орденским знаком III, односно IV степена. Орден
80

се носио на белој траци са плавим ивичним пругама разних димензија,
зависно од степена ордена и заузимао је најниже место у хијерархији
српских ордена.
Орден је доживео само једну измену када је по Уредби од 24.
новембра 1904. године на полеђини свих степена изостављен монограм,
а уместо њега стављена година установљења.100
Орден Светог Саве је од свог установљења искључиво додељиван
културним и научним радницима и црквеним достојанственицима,
Уредбом од 22. новембра 1914. године могли су бити одликовани и
101
официри свих родова оружја за ратне заслуге.
Пројектом новог Закона о орденима и медаљама из 1911. предложено је оснивање Ордена круне којим би се награђивале Заслуге стечене за Краља, Краљевски дом и отаџбину. Орден је реализован у
новој држави – Краљевини СХС под именом Орден југословенске
круне. Законом од 5. априла 1930. године установљен је овај орден и
додељиван као награда признања на раду за Краља и отаџбину,
102
државно и народно јединство.
И овај орден је организован у пет
степена и састоји се од стилизованог крста у облику латице цвета,
пресвученог са обе стране белим емајлом. На краковима крста налази
се по једно зрно у облику пупољка. Површине крста издељене су
металниим бордурама а између кракова је зелени емајлирани ловоров
венац. У аверсу, у белом медаљону, стоји краљевска круна израђена
од злата и разнобојног емајла, оивичена златним перластим фризом.
На реверсу, у истом медаљону је златни иницијал оснивача ордена
Александра А I. са круном, а по ободу је датум проглашења Краљевине Југославије: 3. X 1929.
Прва три реда имају орденски знак истих димензија док су IV и V
степен нешто мањи. За разлику од I, II, III и IV степена, најнижи V степен израђен је од сребра а позлаћена је само краљевска круна у аверсу
медаљона. Прва два степена имају четворокраке орденске звезде пречника 90 мм, односно 75 мм. Орден је ношен на тамноплавој траци,
димензија зависно од степена орденског знака, а додељивао га је краљ,
или сам по сопственој жељи или на предлог министра.
Ова варијанта израђивана је и додељивана веома кратко, и његов
изглед је измењен Уредбом од 15. новембра 1930. године када је на
врху ордена стављен зелени емајлирани ловоров венчић.
Повеље за Орден југословенске круне рађене су по идејном
нацрту Ђорђа Чарапића. Повеља за први степен рађена је на перга100
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менту, а остале на хартији украшеној орнаментима и амблемом
дотичног ордена.
Поводом избијања рата са Турском 1912. године Уредбом од 14.
новембра 1912. установљена је Медаља за храброст, која је додељивана у златној и сребрној варијанти, као награда за показану и осведочену
103
храброст на бојишту.
Израда њеног идејног решења поверена је
познатом вајару Ђорђу Јовановићу.
Златна медаља, уведена је друге године Српско-турског рата, тј.
1777. године, кована је од легуре злата, пречника 30 мм. На аверсу је у
рељефу представљена Краљевина Србија у виду попрсја младе жене у
профилу са оклопом на грудима, украшеним државним грбом белог
орла и дијадемом овенчаном ловоровим венцем. Уз ивицу је натпис:
Краљевина Србија. Доле десно, испод попрсја је сигнатура: Ђ. Ј. и година 1912. На реверсу медаље у полувенцу од ловорове и храстове гране везане штитом српског грба, је натпис у два реда: за храброст.
Медаља има ушицу и округлу алку о којој виси на црвеној троугаоној
пантљици широкој 40 мм.
Сребрна медаља за храброст има пречник 27 мм и на њеном аверсу
је државни грб – крунисани двоглави орао у полету са штитом на грудима. На ивици медаље су ауторови иницијали: Ђ. Ј. и година израде
медаље: 1912. Реверс је истоветан са реверсом Златне медаље за храброст. Сребрна медаља се носила на левој страни прсију о тробојној
пантљици црвено-плаво-белој, ширине 27 мм, а дужине 54 мм, која је
при дну савијена у троугао о чијем врху виси медаља.
Ове медаље додељивао је краљ Петар I или сам из својих побуда
или на предлог команданта армија, дивизија или војног министра и
то официрима, подофицирима и редовима српске војске, који су се
истакли личном храброшћу у ратовима 1912-13. године. Указом од 5.
маја 1913. Златном медаљом за храброст одликовано је 312 наредника, поднаредника и редова Армија, дивизија, бригада и пукова срп104
ске војске.
За заслуге у рату 1912-13. године Златном медаљом за храброст
одликоване су заставе појединих пешадијских и коњичких пукова српске војске. Декрети Медаље за храброст одликују се веома оригиналним решењем, рађени су по идејном нацрту архитекте Милосава Стојадиновића, а репродуковани у Картографској радионици географског
одељења Главног ђенералштаба.
Златна и Сребрна медаља за храброст додељиване су веома кратко
време, а до замене ове медаље, по причама савременика, дошло је због
протеста одликованих бораца који нису прихватили представу Србије
као жене и симбола храбрости на медаљи.
103
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Службени војни лист, бр. 24, 28. новембра 1912. године.
Службени војни лист, бр. 9, 12. јун 1913.

Указом од 12. јула 1913. године краља Петра I Карађорђевића, а
поводом избијања рата са Бугарском, установљена је нова „медаља за
храброст додељивана за осведочену храброст на бојишту.
Медаља за храброст „Милош Обилић“ је имала златну и сребрну класу а вероватно је израђена по идејном решењу Ђорђа Јовановића. На аверсу медаље приказано је попрсје Милоша Обилића у оклопу
са крилатим змајем на кациги, уоквирено натписом: Милош Обилић.
На реверсу медаље је уписан крст са два укрштена мача и ловоров
венац у коме се налази девиза одликовања: за храброст јер је додељивана за личну храброст показану на бојном пољу током кратког, али
победоносног рата са Бугарском 1913. године. Додела је настављена и
током I светског рата 1914-1918. и током II светског рата 1941-1945.,
како припадницима краљевске војске, тако и припадницима савезничких снага.
Oвa медаља носила се на левој страни прсију о троугаоној црвеној
траци дужине 40 мм, и у рангу медаља заузимала је највише место.
Израђена је у две величине: 36 мм и 30 мм, иако је законским текстом
прецизиран њен пречник од 36 мм. Златна медаља је кована од позлаћене, а сребрна од посребрене бронзе. У аверсу је идеални лик Милоша
Обилића, средњовековног српског витеза који је сматран узором храбрости и части. Убили су га Турци за време Косовске битке 1389.
пошто је пробо турског султана Мурата I.
Уредбом од 22. новембра 1914. године прописано је да се Златном
медаљом одликује сваки официр ма ког чина, за осведочену храброст у
борби, а изузетно и сваки подофицир за неустрашиву храброст у бор105
би. Сребрна медаља додељивана је подофицирима и редовима. Медаље додељује краљ Петар I врховни командант на предлог Врховне
команде, а предаја одличја се врши свечано пред јединицом одликованих. Медаље су подељене у великом броју , у току и по завршетка I
светског рата. Одличје је додељивано и припадницима савезничких
армија, Француске и Енглеске. Медаља за храброст Милош Обилић
додељивана је и у новој држави Краљевини СХС и Краљевини Југославији, са уверењима која су рађена по нацрту Ђорђа Чарапића, а штампана у Картографској радионици топографског одељења Врховне команде
и Војног географског института.
Медаље за ревносну службу. Златна и Сребрна медаља за ревносну службу установљене су Указом кнеза Милана Обреновића, од 15
фебруара 1878, и додељиване на предлог војног министра или команданта војске за особиту и ревносну службу показану за време рата, у
цељи потпомагања радње војске која се бори или уопште цељи ослобо105
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ђења и независности. У рату 1877-78. године подељено је 69 златних и
376 сребрних медаља за ревносну службу.
Институција поново је обновљена за време Српско-бугарског рата
1885. године, Указом краља Милана I Обреновића, од 24. децембра
1885. године о установљењу златне и сребрне медаље за отличну и ревносну службу. Те медаље су дељене у јануару, фебруару и марту 1986.
године вишим и нижим официрима, затим капларима и редовима као и
106
припадницима војног санитета. Ревносна служба ратних дана 187678. године награђивана је медаљом насталом, фебруара 1878. године и
то у две варијанте као златна и сребрна.
Медаља за ревносну службу обновљена је за време балканских
ратова 1912-13. године. На аверсу медаље у венцу од ловорове и храстове гране које су доле повезане штитом српског грба, исписана је
девиза одликовања: за ревносну службу. У реверсу је државни грб –
крунисани бели орао у полету са штитом на грудима, између чијих канџи и репа су два крина. Медаље су ношене на левој страни прсију о троугаоној плавој пантљици ширине 50 мм. Каснији примерци медаља разликују се по различитој обради детаља и одступања од законом прописане величине. Интересантна је једна варијанта ове медаље од које је
над сваком главом двоглавог орла (државног грба) на реверсу стављена
по једна мала краљевска круна. Медаља се носила о плавој траци.
Прве медаље за ревносну службу додељене су маја 1913. године
официрима, подофицирима, наредницима и санитетском особљу, међу
којима и сликарки Надежди Петровић, добровољној болничарки у балканским и I светском рату, која је умрла у епидемији пегавог тифуса у
Ваљеву.
Додела овог одликовања настављена је и за време I светског рата, а
по Уредби о одликовањима у војсци од 22. децембра 1914. године, златну медаљу су добијали официри, а сребрну официри неборачких једи107
ница. Извесне измене допуне учињене су Уредбом од 20. маја 1922.
године, по којој се ова медаља од тада даје за показану одличну и ревносну службу у рату и миру. Следећа допуна од 24. новембра 1924. односила се на доделу ове медаље појединцу више пута, с тим да је свако
поновљено одликовање, уместо медаље, добија по једна златна или сре108
брна храстова гранчица, која се носила на плавој траци.
Угушење Тимочке буне 1883. године било је повод да краљ Милан
оснује војно одликовање једнако за све чинове у војсци, којим су награђени припадници српске војске који су се истакли у угушењу буне.
106
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Медаља за војничке врлине установљена је 21. децембра 1883. и
додељивана припадницима Краљевско-српске војске сталног кадра или
резерве за осведочене услуге краљу и отаџбини или за ванредно одличну
109
и ревносну службу у време мирно, ванредно или ратно.
Медаља је кована од позлаћене бронзе, пречника 34 мм, на чијем
аверсу је девиза одликовања: за војничке врлине, уоквирена венцем од
ловорове и храстове гране. На реверсу је грб Краљевине Србије. На
аверсу и реверсу медаље, уз ивицу, налази се перласти фриз. У надвишењу медаље је полувенац од две храстове гране у коме је смештена
ушица за траку. Медаља је ношена на левој страни прсију о квадратној
траци са белим и плавим пругама које се наизменично понављају,
ширине 35 мм. Одличје је додељивано на предлог канцелара ордена
или војног министра и по сопственој краљевој жељи.

Медаља за војничке врлине

За време балканских и I светског рата медаље су додељиване официрима, подофицирима и редовима борачких и неборачких јединица.
Током I светског рата Медаљом за војничке врлине одликован је велики
број припадника савезничких војски као и породице француских и
110
енглеских војника који су пали бранећи слободу и част Србије.
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Допуном од 24. новембра 1924. године овом медаљом појединац је
могао бити више пута одликован, а за свако поновљено одликовање
давала се храстова гранчица (као и код Медаље за ревносну службу), а
предлог за одликовање давао је министар војске и морнарице.
Прва српска ратна споменица установљена је Законом о одличјима
за независност и ослобођење од 15. фебруара 1878. године и додељена
је свима онима који су као борци или неборци учествовали у ратовима
111
Законом о орденима и медаљама 19. фебруара
1876. и 1877-1878.
1886. установљена је Споменица на рат са Бугарима 1885. која је додељена свим официрима и војницима активне војске и II позива који су у
рату учествовали или су били мобилисани, и цивилним лицима која су
вршила службу на бојишту.
Споменица на рат 1912. године установљена је после победоносног завршетка рата Србије са Турском, Указом од 31. октобра 1913.
112
На аверсу споменице је горе приказано сунце са годином:
године.
1912, а испод њега Косово поље са манастиром Грачаницом. На пољу
леже ратни трофеји са топом и топовском каром. По горњем ободу је
натпис: Освећено Косово. На реверсу медаље је у средини државни грб
(двоглави орао са штитом и четири оцила) обавијен ловоровим венцем
на чијим се листовима с једне и друге стране налазе натписи имена
великих српских победа: Куманово, Скопље, Прилеп, Једрене, Велес, Н.
Пазар, Дебар, Штип, Призрен, Мердаре, Битољ, Скадар, Охрид, Сјеница, Дојран, Љеш, Тетово, Драч, Елбасан, Приштина. Урађена је у бронзи, пречника 36 мм и ношена је на левој страни прсију на правоугаоној
траци српске тробојке, ширине 35 мм дужине 54 мм.
Одликовање је додељено свим активним и резервним официрима,
подофицирима, капларима и редовима, војним обвезницима и чиновницима свих позива народне војске и последње одбране, који су учествовали на бојишту и у позадинској служби. Затим, свим активним министрима, посланицима на страним дворовима, народним посланицима,
члановима управних одбора патриотских и витешких удружења, Управном одбору Народне банке, шефу и чиновницима Прес бироа, страним
мисијама Црвеног крста које су биле на служби у болницама, страним и
нашим извештачима, свим лицима на служби у болницама или другим
војним дужностима на бојишту или у позадини.
Споменица за II балкански рат установљена је 25. новембра
1913, и додељена свим активним и резервним официрима, подофицирима, капларима, војним обвезницима и војним чиновницима свих позива
народне војске и последње одбране који су учествовали у рату и на службама у позадини. Такође, дата је свим активним министрима, офици111
112
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рима, подофицирима и редовима Краљевске црногорске војске ангажованим на бојишту и свим лицима која су била на служби у болницама
113
или било којој другој дужности на бојишту или позадини.
Споменица је израђена од позлаћене бронзе, а њен облик и димензије идентичне су старој споменици из рата 1885. године. На њеном
аверсу у медаљону је крунисан краљев монограм П I (Петар I), а на
реверсу ратна: 1913. Краци крста, медаљон и монограм су полирани.
Носили су се на левој страни прсију о правоугаоној траци са црним
ивичним пругама, ширине 35 мм, а дужине 54 мм (по Указу), мада је
генерално израђивана у ужим димензијама од 28 мм.

Албанска споменица

Споменица за ослобођење Косова 1912. године, установљена је
по одобрењу министра војног, од 8. априла, а њихов издавач и продавац
Јефта Гавриловић и Ком. у Београду финансирали су и гарантовали
114
Споменица је правоугаоног
њену уметничку израду прве врсте.
облика са овалним завршетком на доњем делу, на чијем је аверсу попрсје Александра Карађорђевића, команданта I армије, испод кога је натпис у три реда: Мудрост владара снага творци су победе. На реверсу
српски војник држи заставу а другом руком се ослања на пушку. Иза
њега је девојка са ловоровом граном, а у левом углу мали анђео са венцем од цвећа. Испод ове сцене исписане су године: 1389-1912. Споме113
114

Српске новине, 265, 29. новембра 1913.
Српске новине, 264, 1. децембра 1913.

87

ница је рађена од три врсте материјала: бронзе, позлаћене бронзе и
посребрене бронзе.
Најтежа година у четворогодишњем ратовању српске војске била је
1915. година. Под притиском удружених и бројно јачих снага непријатеља српска војска је била присиљена на повлачење. Одбијајући капитулацију била је донета одлука да се напусти земља и да се изврши евакуација са албанске стране. Повлачење преко Албаније однело је много
живота. Као сећање на повлачење кроз Албанију у I светском рату
1915. године установљена је Албанска споменица или Споменица за
115
верност отаџбини 1915. Указом од 5. априла 1920. године. Неки је
називају и Медаљом за спомен на повлачење српске војске преко Албаније. По том указу право на ову Споменицу имали су сви који су били
на војној дужности приликом преласка Албаније, као и чланови страних војних мисија који су се заједно са српском војском повлачили преко Албаније. Наредбом од 6. марта 1940. године право на ту споменицу
стекли су и сви припадници црногорске војске који су се задржали на
војној дужности са српском војском на Солунском фронту. Албанска
споменица је додељивана указом краља Александра I Карађорђевића а
на предлог министра војске и морнарице, са декретом који је рађен по
нацрту Ђорђа Чарапића. Дакле, она је једностепено државно војно и
цивилно одликовање које су стекли припадници српске војске који су
се повлачили преко Албаније у зиму 1915/1916. године.
Споменица је у облику двоглавог орла који на грудима има српски
штит и краљевску круну на горњем делу. На њеном аверсу, испод орла
је медаљон уоквирен ловоровим венцем са профилом главе Александра
Карађорђевића, уоквирено натписом: својим ратним друговима Александар. На реверсу је натпис у три реда: за верност отаџбини. Указ је
предвиђао ковање споменице од бронзе (медаљон) и посребреног и платинираног двоглавог орла димензија 32 х 28 мм и ношење о маорираној
пантљици зелене боје са две црне ивичне пруге, ширине 36 мм и дужине 50 мм.
Споменица рата за ослобођење и уједињење 1914-18. године,
коју је установио регент Александар Карађорђевић Указом од 1. децем116
бра 1920. године додељена је као одликовање активним и резервним
официрима и подофицирима, капларима, редовима, војним обвезницима и војним чиновницима свих позива народне војске и последње
одбране који су били ангажовани на бојишту и по службама у позадини
у времену од дана мобилизације 1914. па до 11. новембра 1918. године,
затим свим активним министрима и народним посланицима из тог времена, официрима, подофицирима и редовима црногорске војске, свим
добровољцима разних одреда који су до 11. новембра 1918. године
115
116
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били на бојишту, свим лицима ангажованим на служби у болницама
или којој другој војној дужности на бојишту или позадини као и члановима иностраних војних мисија.
Споменица је од патиниране бронзе, кружног облика са четири
дијагонална засека који јој дају изглед крста на чијим је завршецима по
једна гранула. У аверсу је профил краља Петра I уоквирен натписом:
Петар I краљ Србије, а све је окружено венцем од ловора и храста, увезаним тракама на четири места. На горњем краку крста је: 1914, а на
доњем: 1918. У реверсу је крунисани двоглави орао са српским грбом
на грудима, на доњем краку крста је: 1915, на левом краку: 1916, на
десном: 1917. Споменица је пречника 34 мм и ношена је на троугаоној
траци црвеној-плавој-белој, ширине 39 мм, на левој страни прсију.
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АНДОНОВИЋ, ДРАГОМИР J., коњички пуковник – војни аташе
(Ваљево, 10. XII 1869 – Јаши, Румунија, 4. XI 1917). Отац Јеврем, судија, министар и политичар, а мајка Христина, домаћица. Основну школу
и шест разреда гимназије завршио у Београду. Са XIX класом завршио
Нижу, а са IV класом Вишу школу Војне академије (убудуће: ВШ ВА).
Од септембра 1894. до јуна 1895. године бoравио је у Сомиру, у Француској, и завршио елитну школу јахања. Био је приправник за генералштабну струку.
Службовао је у гарнизонима у Београду и Нишу. Када је 1890.
године преведeн у коњицу служио је у Краљевој гарди, а од 1896. до
1901. био краљев ордонанс. Потом начелник штаба Коњичке дивизије,
па референт коњице Моравске дивизијске области. Од 1904. до 1907.
био на служби у Генералштабу (убудуће: ГШ), а од 1907. до 1910.
командовао је I коњичким пуком. Као хонорарни и редовни наставник
предавао је предмет Јахање на Војној академији (убудуће: ВА). Био је
веома активан члан друштва Дунавског кола јахача, а неко време и
његов председник.
У балканским ратовима 1912-1913. године командовао је коњицом
III армије са којом је у I балканском рату учествовао у борбама око
Приштине. Током II балканског рата углавном се борио у ширем реону
Штипа. Почетком 1914. године постављен је за војног аташеа у Румунију и на тој дужности остао до смрти. Преминуо је у Јашију, а сахрањен у румунском гробљу Eternutatea у Јашију.
Одликован је Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда,
Орденом Таковског крста V степена, италијанским Орденом гвоздене
круне, црногорским Орденом Данила I и бугарским Орденом светог
Александра.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Српске новине (убудуће: СН), Крф, 101, 24. IX
1917, 4; Споменица на прославу 60. годишњице Краљеве гарде 1838-1898, Београд 1898, 130-131; Ратник, Београд, јул 1923, 157; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд 1925, 238; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 510; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 421; М. Радојчић: Ваљевци сахрањени на Новом гробљу
у Београду, Календар Колубара, Ваљево 2000, бр.10, стр. 248 – 257. и Српски
биографски речник (убудуће: СБР), Нови Сад 2004, I књига, 150-151.
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АНЂЕЛКОВИЋ, КОСТА С., студент права и резервни пешадијски потпоручник (Ваљево, 18. V 1893 – 7. VIII 1916, западно од Горничева). Био је треће дете Светозара, млинара и Милице, домаћице, пореклом из Пожаревца. Као студент Правног факултета Универзитета у
Београду ступио у Први светски рат и показао се храбрим, спретним и
успешним. Погинуо као водник III чете I батаљона XVII пешадијског
пука. Добио је Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Међуопштински историјски архив Ваљево (убудуће: МИАВ): Збирка матичних књига (убудуће: ЗБК), Матична књига рођених ваљевске цркве, 1892, стр. 113, ред. бр. 92; Ратник, Београд, март 1923,
151; Споменица студентима Београдског универзитета погинулим у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1918, год, Београд, 1930, 41; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 510. и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац 1990, 421.

АНТИЋ, ВЕЛИЗАР М., официр – дивизијски
генерал (Доњи Милановац, Мајданпек, 11. VI
1885- Тузла, 30. III 1938). Седмогодишњу гимназију завршио је у Чачку. ВА завршио је као полазник
XXXV класе НШ и као полазник XXII класе ВШ.
Положио је и испит за генералштабну службу. Био
је и комита па су га Бугари уценили и за њим расписали потерницу
У балканским ратовима био је командир батерије у Шумадијској дивизији I позива. За време I
светског рата био је командир одреда, који се
истакао код Демир Капије новембра 1914. године
против четири пута надмоћнијих бугарских комита. Током повлачења
преко Албаније и за време борбе на Солунском фронту у био је командир III батерије Дринског брдског артиљеријског пука. При заузимању
Кајмакчалана његова батерија прва је извучена на врх овог масива и
дала значајан допринос гоњењу непријатеља. У тим ратовима рањаван
је 19 пута.
Након I светског рата био је војни изасланик у Будимпешти и Бечу,
командант III пука, начелник штаба II армије и командант Босанске
дивизијске области. Смрт га је затекла на војној вежби припадника те
јединице у околини Тузле.
Одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена,
Орденом белог орла са мачевима IV степена, Орденом југословенске
круне II степена; златном и сребрном медаљом за храброст Милош Обилић и низом других одликовања.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ; ЗБК, Матична књига рођених ваљевске
цркве; Архив Војноисторијског института (убудуће: АВИИ), Фонд Досијеа
персоналних података (убудуће: Фонд ДПП), К-3/150; Споменица седамдесет-
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петогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 307; Споменица
чачанске реалне гимназије 1837-1937, Чачак 1938, 290; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938; 511; Ратник, Београд, маја 1939; Политика, Београд 31.
3. 1938, 8. и 6. 5. 1938; Пре три године умро је дивизијски генерал Велизар
Антић, „Политика“, Београд, 30. марта 1941, стр. 12. Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 264-265. и 421; Ђ. Ђурић: Антић, Велизар, СБР, Нови Сад, 2004, том I, стр. 210; М. Бјелајац: Генерали и адмирали
Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 120. и 121. М. Радојчић:
Дивизијски генерал Велизар Антић (Доњи Милановац, 1885 – Тузла, 1938),
„Баштиник“; Неготин, 15/2013, стр. 159-171

АНТОНИЈЕВИЋ, МИЛИСАВ В., официр-бригадни генерал (Чачак, 1. III 1883- 14. III 1958).
Oсновну школу и шест разреда гимназије завршио
је у родном месту. Као питомац XXXII класе завршио је НШ ВА, а потом и АШГ. За потпоручника
произведен је 1901, капетана II класе 1909, мајора
1909, пуковника 1916. и бригадног генерала у
међуратном периоду.
Почео је радити као водни официр у артиљеријским јединицама Моравског, Шумадијског и
Дунавског артиљеријског пука. Као капетан II
класе командовао је III батаљоном Дринског артиљеријског пука и учествовао у Кумановској бици, борбама код села
Алинци, Битољској и Брегалничкој бици. У Првом светском рату
командовао је батеријом Дунавског артиљеријског пука II класе и био
командант Дунавског брдског артиљеријског дивизиона. У борбама код
Горничева тешко је рањен.
У међуратном периоду командовао је дивизионом, артиљеријским
пуком и АОШ. Био је управник Завода Обилићево и начелник артиљерије дивизијске и армијске области.
За заслуге у миру и рату добио је два ордена Карађорђеве звезде са
мачевима IV реда Орденом Легије части V реда, са више ордена белог
орла, Светог Саве, југословенске круне, сребрном и златном медаљом
за храброст итд.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Споменица седамдесетпетогодишњице Војне
академије 1850-1925, Београд, 1925, 296; Споменица чачанске реалне гимназије 1837-1937, Чачак 1938, 286; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938; 511;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 139-140. и
421; Ђ. Ђурић: Антонијевић, Милисав, СБР, Нови Сад 2004, I, 221; М. Бјелајац:
Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд 2004.

АТАНАСИЈЕВИЋ ВЕЛИМИР Ж, официр – коњички пуковник
(Београд, 1. VI 1879 -?, ?). После завршене основне школе и седам разреда реалке уписао је НШ ВА као питомац XXIX класе. У први офи95

цирски чин произведен је 1899, капетана II класе 1906, потпуковника
1913. а пуковника 1920. године. Пет година касније у том чину је и пензионисан.
У Првом балканском рату био је ађутант команданта Коњичке дивизије, а у Српско-бугарском рату
заступао је команданта I и III пука и био помоћник
команданта III пука. Током Првог светског рата био
је командант коњичког дивизиона Дринске дивизије
I позива. Био је храбар и одважан у борби а умешан
у командовању.
После рата био је на дужности команданта ескадрона, команданта допунске команде, команданта
места, команданта пука команданта бригаде и
помоћника команданта дивизије.
За заслуге у миру и рату одликован је са два
ордена Карађорђеве звезде IV реда (са и без мачева), Орденом белог
орла IV реда, Сребрном и Златном медаљом за храброст, Медаљом Краља Петра I, чехословачким Ратним крстом и учесничким споменицама.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА; Шематизам Србије, Београд 1900-1914; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 512; М. Ж. Живановић: Пуковник
Апис, Београд 1955, 648; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 275. и 461. и П. Лежетић: Атанасијевић, Велимир, СБР, Нови
Сад 2004, II, 295-296.

БАНИЋЕВИЋ, МИЛОШ Ђ., артиљеријски
пуковник (Ваљево, 21. X 1882 - ?, ? ). Отац Ђорђе,
државни и полицијски чиновник, мајка Милева,
домаћица. Свршио основну школу и шест разреда
гимназије у Ваљеву и Шапцу, а Нижу школу Војне
академије (убудуће: НШ ВА) у Београду. Као пешадијски потпоручник почео је радити као водни официр у V пешадијском пуку, када је преведен у артиљерију. Завршио је нижи и виши курс Артиљеријске школе гађања (убудуће: АШГ) и бивао водник
и командир батерије.
У ратовима од 1912. до 1918. године био је
командир батерије брзометних Крупових топова и учествовао у разним
борбама. После I светског рата био командант дивизиона и командант
пука. У чин артиљеријског пуковника унапређен 1924. године. Последњу годину активне службе провео је у Гарнизонској управи у Сарајеву
као гарнизонер. Пензионисан је по својој молби 1937. године и преведен у резерву. Није се женио, ни оставио потомака.
Одликован Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда,
Орденом белог орла са мачевима IV реда, Златном медаљом за хра96

брост, Сребрном медаљом за храброст, Орденом Светог Саве IV реда,
Орденом југословенске круне IV реда, Орденом белог орла V реда,
црногорском Сребрном медаљом за храброст, француским Корпусним
крстом, Даниловим крстом IV реда, Споменицом Српско-турског рата
1912/13, Споменицом Српско-бугарског рата 1913, Споменицом Краља
Петра I и Албанском споменицом.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ; ЗБК, Матична књига рођених ваљевске
цркве; АВИИ, Фонд ДПП, К- 73/462; Исти; Фонд бивше српске војске, кут. 285,
фас. 1; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925,
Београд, 1925, 297; Споменица тридесет друге класе Војне академије, Београд
1936, 164; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 513; Војна енциклопедија
(убудуће: ВЕ), Београд 1940, 151; Балкански рат у слици и речи (убудуће:
БРСР), Београд 1913, бр.13, 71; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац 1990, 215. и 422; М. Радојчић: Банићевић, Милош, у Биографском
лексикону Ваљевског краја (убудуће: БЛВК), Ваљево, 1996/97, књ .I, стр. 71. и
В. Иветић: Банићевић, Милош, Ђ, СБР, Нови Сад 2004, II 407.

БЕЉИЋ, ВЕЛИМИР А., пешадијски пуковник
и задужбинар (Штавица, Љиг, 10. XI 1865 – Београд,
11. III 1935). Отац му се звао Арсеније. После основне школе учио је абаџијски занат у Белановици и
завршио Подофицирску школу (убудуће: ПОШ) у
Београду. Још 16. августа 1895. године произведен је
у официрски чин. Чин капетана II класе добио је
1901, за мајора 1910. године. У чин пуковника унапређен је 1915. године..
Учествовао је у ратовима 1885. и 1912-1918.
године. Као командант I батаљона XIV пешадијског
пука I позива посебно се истакао при заузимању Црног врха на Карадагу, кота 1050, недалеко од Кратова у Македонији. У II балканском рату
учествовао је као командант Дабарског одреда, а био је ангажован и у
гушењу Арнаутске побуне на левој обали Црног Дрима. За време Првог
светског рата ангажовао се као командант Прилепске окружне пуковске
команде, а потом као командант II и III пешадијског пука III позива.
При повлачењу наше војске из Србије био је командант Вардарског
граничног одсека, па командант XII пешадијског пука. Као искусан ратник, способан и одговоран старешина добија команду над Моравским
пешадијским пуком. Затим је командант средње колоне Призренског
одреда и командант Првог заробљеничког корпуса Бугарског. На свакој
од тих дужности давао је максимум.
У послератном периоду радио је као командант Пиротског, Подгоричког и Сињског војног округа. Мада је био на завршетку радне каријере на свим тим дужностима остваривао је натпросечне радне резултате. Пензионисан је 2. октобра 1923. године и одмах преведен у резерву.
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Као пензионер до краја живота живео је у Београду. Сахрањен је у
нашем главном граду али су му синовци пренели посмртне остатке и
покопали на Којића гробљу у родној Штавици.
Његове груди красио је официрски Орден Карађорђеве звезде са
мачевима IV степена који је добио указом број 14.611. Поред тог ордена имао је Медаљу за војничке врлине, Орден белог орла са мачевима V
степена, Орден Светог Саве IV степена, Орден југословенске круне IV
степена, Орден белог орла без мачева V степена. Имао је све споменице
за учешће у поменута четири рата, Споменицу Краља Петра I и Албанску споменицу.
Као велики добротвор заслужан је за подизање школе у Штавици и
стварање новчаног фонда за облачење сиромашних ђака. Прилогом од
60.000 динара образовао је Задужбину пешадијског пуковника Бељић А.
Велимира из које су стипендирана деца подофицира, а део средстава наменио је и градњи Подофицирског дома југословенске војске.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-94/206; ВЕ, Београд 1936, 179;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 128. и 422; М.
Јаћимовић: Качерци некад и сад, Белановица 1994, 38; М. Радојчић: Ко је био
велики добротвор из Штавице?, „Напред“, Ваљево, 2570, 1. мај 1998, 11; М.
Јаћимовић: Бељић, Велимир у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. I, св. II, 85, 383 и M.
Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 101-102.

БИРЧАНИН, МАРИНКО А., апсолвент технике и резервни пешадијски потпоручник, (Суводање,
Ваљево, 19. XII 1889 – Чеганске планине, 14. VIII
1916). Припада старој лози славног Илије Бирчанина,
оборкнеза испод Медведника. Основну школу учио
је у родном месту, а седам разреда гимназије у Ваљеву. Матурирао је у Првој београдској гимназији.
Током 1914. године био је студент четврте године
технике на Београдском универзитету. Његово школовање диван је пример издржљивости и вредноће. И ако
без икаквих средстава, био је одличан ђак, најбољи у генерацији. Његов
идеал био је развијање сопствене личности и њено уздизање на висину
савремених знања и схватања. Снажан и здрав, и телом и духом, успео је и
поред свих тешкоћа, да постане заиста свестран човек.
Кад је почео Први светски рат, Маринко Бирчанин ступио је у Прву
ђачку чету Скопског ђачког батаљона 1.300 каплара, 1. септембра 1914.
године, а већ 8. новембра као поднаредник – ђак распоређен је за водника у VIII пуку Дунавске дивизије, у којој се борио до своје смрти.
Рањен је у руку 11. новембра на Сувобору (Шиљкова коса). После краћег лечења вратио се у чету и учествовао у свим борбама свога пука.
При повлачењу 1915. године као наредник ђак, истицао се храброшћу и
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сналажљивошћу у борбама 3. октобра на Рогљевом брду код Неготина
(на Тимоку), 13. октобра код Лапова, 22. октобра на Глави код Јагодине. Као водник VIII пешадијског пука погинуо је на положају Мало
Ниџе на Чеганским планинама.
За испољену храброст и сналажљивост у командовању стекао је
чин резервног потпоручника и одликован официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена (о чему је објављен указ бр. 3.
224), Oрденом белог орла с мачевима, Албанском споменицом и Споменицом за ослобођење и уједињење.
ИЗВОРИ И Л ИТЕРАТУРА: Споменица студентима Београдског универзитета погинулим у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1918, Београд
1930,51; Ратник, Београд, март 1923, 172; Скопски ђачки батаљон 1914 - Батаљон 1300 каплара, Београд 1941, 533, 539, М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 513; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 422;
М. Радојчић: Бирчанин, Маринко у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. 1, доп. св, 381382; М. Св. Ристивојевић: Ваљевске Ставе, Београд 1998, 120. и Казивање Александра Бирчанина, пензионера из Суводања.

БОГДАНОВИЋ, ЖИВОРАД A., официр и
банкар (Непричава, Лајковац, 4. II 1884 – Париз,
1969)117. Отац Алекса, родом из Великог Градишта,
и мајка Мирјана, рођ. Илић из Непричаве, угоститељски радници. Основну школу учио је у Ваљеву,
а гимназију у Ваљеву и Шапцу. Првог септембра
1901. године као питомац XXXIV класе ступио је у
НШ ВА. Као један од најбољих у класи, августа
1905. произведен је за пешадијског потпоручника.
Касније је завршио ВШ ВА, припрему за генералштабну струку и Школу гађања.
У чин поручника унапређен је 1909, капетана
II класе 1912; капетана I класе 1913. године. Мајорски чин добио је
1915, а потпуковнички 1920. године. По својој молби пензионисан је
21. јула 1921. године јер се, наводно, није слагао са судским процесом
вођеним против Драгутина Димитријевића Аписа и његових сарадника.
Преведен је у резерву и касније унапређен у чин резервног пешадијског
пуковника.
Учествовао је у свим ослободилачким ратовима од 1912. до 1918.
године. У балканским ратовима био је водник и ађутант Дринске дивизије I позива. Током I светског рата обављао је дужности: командира
чете, команданта батаљона и начелника штаба II дунавске пешадијске
дивизије. Током више борби вршио је потребна рекогностицирања са необично вољом, енергијом и истрајношћу у раду, а показао је изузетну хра117

Према подацима из Српске породичне енциклопедије умро је 1959. године.
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брост и сналажљивост. Рањаван је у борбама на Церу 17. августа 1914. и
на Врачем брду (у Колубарској бици) 10. новембра 1914. године.
У мирно доба био је командант батаљона, а неко време и на служби
у штабу II армијске области. Најчешћа његова службена оцена је гласила: Одличан официр и заслужује сваку препоруку. Као резервни артиљеријски пуковник мобилисан је и априла 1941. године. Заробљен је и
упућен у немачко ропство. По завршетку рата одбио је да се врати у
земљу и остао у Француској као емигрант. Умро је у Паризу и сахрањен
на тамошњем официрском гробљу, уз све војне почасти.
После пензионисања био је директор Бачке кредитне банке у
Новом Саду, члан Управног одбора Новосадске продуктне и ефектне
банке и директор Новосадске (Дунавске) штедионице од 1932. године
до почетка II светског рата. Бан Дунавске бановине овластио га је да
изради План колонизације Војводине, како би се спречило немачко
јачање на том простору, али он није реализован, пошто му надлежне
институције нису пружиле одговарајућу подршку.
Током 1910. године оженио се Миленом, кћерком Јована Божовића,
познатог адвоката из Ваљева, а унуком антропогеографа Љубомира
Павловића. Имали су кћи Катарину – Лалу.
За ратне и мирнодопске заслуге одликован је: Медаљом за ревносну службу, Златном медаљом за храброст, Медаљом Црвеног крста,
Орденом белог орла V, IV и III степена, Орденом Светог Саве III реда и
официрским Орденом Карађорђеве звезде IV реда. Имао је и све четири
споменице за учешће у ратовима од 1912. до 1918. године, а Французи
су га одликовали својим Орденом ратног крста са палмом.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-126/196; Исто, Фонд Архиве бив. српске војске, бр. 3/21, кут. 284, фас. 6, лист 261; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 514; ВЕ, Београд 1940, 205-206; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 280-181. и 422; М. Радојчић: Богдановићи из Непричаве, БЛВК, Ваљево, 1996/7, књ. 1, св. II, 106-109; М. Радојчић: Лајковчани – носиоци Карађорђеве звезде, „Напред”, Ваљево, 2655, од 17.
децембра 1999, стр. 10; А. Новаков: Богдановић, Живорад А, СБР, Нови Сад
2004, I књ, 605; Српска породична енциклопедија (убудуће:СПЕ), Београд 2006,
књ. 4, 24; Казивања Розомира Илића, земљорадника из Непричаве; Казивање
Боривоја Богдановића, правника у пензији из Београда и Kaзивање Бранислава
Ломе, правника у пензији из Ваљева.

БОГДАНОВИЋ, СОФРОНИЈЕ И., абаџија, пешадијски подофи118
цир и потпоручник (Вртиглав, Мионица, 1882 – Рововска коса, 4. X
119
1916 ). Отац Иван, имућан сељак, извесно време био је председник
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У војном часопису Ратник пише да је рођен у Пироману код Обреновца.
Према подацима из књиге Ратовање Петог пешадијског пука „Краља
Милана“ 1912-1920 (Ваљево 1998, 200) погинуо је 16. октобра 1916. године, а
потомци тврде да је умро на Милетиној коси.
119
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доњотопличке општине, а мајка Миљана (рођ. Суботић из Осеченице),
домаћица. Имали су четири сина (Аксентија, Драгољуба, Софронија и
Пантелију), који су учествовали у ратовима од 1912-1918. године и две
кћери. Аксентије је оболео од тифуса и умро у Младеновцу 1915. године.
Завршио је основну школу и абаџијски занат. Кад је стасао, отишао
је на одслужење редовног војног рока. Показао се вредним, спретним и
одговорним војником, па му је понуђена активна служба у српској војсци. По скраћеном програму завршио је ППШ и био један од најбољих
па је награђен сабљом.
Као активни подофицир учествовао је у оба балканска и Првом
светском рату. Веома јак, врло прек и правичан био је изузетно вредан, упоран и спретан па је починио више подвига. Зато је од Престолонаследника Александра награђен револвером, а одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда о чему је објављен указ
31.222. Имао је Албанску споменицу и још нека одликовања и друга
признања.
Погинуо је као водник Митраљеског одељења V пешадијског пука
Краља Милана. Није се женио и оставио потомака.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, јули 1923, 135; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 514; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1970, 422; Ратовање Петог пешадијског пука „Краља
Милана“ 1912-1920, Ваљево 1998, 200, 271, 273. и 276.и Казивање Мише Богдановића, пољопривредника из Вртиглава.

БОГДАНОВИЋ, СРЕТЕН С., пољопривредник
и ковачки радник (Кадина Лука, Љиг, 1894 – Крива
Река, Горњи Милановац, 6. VIII 1930). Отац Стеван
и мајка Ђука били су пољопривредници слабог материјалног стања. Основну школу завршио је у суседној Славковици, а ковачки занат научио је самоуко.
Превасходно се бавио израдом и поправком пољопривредних алата и једноставнијих предмета од
кованог гвожђа.
Када су почели балкански ратови није био војни
обвезник али је, као родољуб и добровољац, похитао је да брани слободу и територију своје земље. Учествовао је у многим биткама и другим
акцијама. Већ након првих борби почео је да служи за пример другима.
У I светски рат ступа са својом генерацијом, али за разлику од
огромне већине њих који тада стичу прва ратна искуства, он је већ прекаљени ратник. Као редов V пешадијског пука Краља Милана Дринске
дивизије I позива починио је доста подвига. Посебно се истакао приликом освајања једне коте, коју су упорно и чврсто држали Бугари. У улози извиђача успео је да се неопажено испуже на њу и изненади неприја101

теља који је непрестано и прецизно гађао положаје наше војске наносећи јој велике губитке. Баченим бомбама на њихов положај изазвао је
изненађење, па и панику међу њима. Том акцијом не само да је неутралисао њихову паљбу, већ је успео да зароби и четири бугарска топа.
Захваљујући храбрости и лукавству приморао је противника на повлачење, а истовремено омогућио даљи продор наших снага.
За овај подвиг, новембра 1917. године, одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен
указ ФАО бр. 22.023, од 12. септембра 1917. године. Зна се да је имао
још нека одликовања и друга признања, али она нису сачувана, па није
установљено о којима се ради. Више пута је рањаван, али га ни то није
одвaјaло од ратних другова и није оставило већих последица. Зато је
био поштован као храбар ратник и добар радник.
По завршетку рата враћа се у родно место и наставља да бави
ковачким послом. Саградио је дрвену бараку, недалеко од раскрснице
пута Љиг – Милановац, и пута који води за Рајац и образовао ковачку
радионицу. Радио је свакодневно, тешко и упорно како би својој породици обезбедио основне услове за живот. Тешко је повређен 6. августа
1930. у радионици Милића Мартиновића у Љигу од експлозије коју је
изазвао поправљајући стару пушку у чијој је цеви био заглављен метак.
Тешко повређеног, пријатељи и родбина покушали су да возом превезу
у болницу у Горњи Милановац али је издахнуо у путу, у атару села
Крива Река код Горњег Милановца. Сутрадан је сахрањен на Новом
гробљу у Бабајићу, без било каквих војних и државних почасти.
Током 1922. године склопио је брак са Катарином Лазић из Бабајића код Љига, чије брат Василије, такође био витез Карађорђеве звезде.
У браку су имали три сина и једну кћи. Двадесетих година прошлог
века преселио се у тадашњи Бабајић, односно садашњи део Љига.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 514;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 261. и 422;
М. Радојчић: Богдановић, Сретен у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. 1, стр105-106
и 385; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 19121918, Београд, 2006, 303-305; M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 102-103; Кaзивање Драгована Богдановића, економа у
пензији из Љига и Казивање Миломира Сајића, земљорадника из Кадине Луке.

БОЈАНИЋ, ЦВЕТКО Н., земљорадник и каплар (Белотић, Осечина, 1892 – Белотић, 9. I 1979). Отац Никола и мајка Станка (из Врбића
код Крупња), земљорадници. Основну школу учио је у Белој Цркви код
Крупња.
Почетак I светског рата затекао га је на одслужењу редовног војног
рока у V пешадијском пуку у Ваљеву, у јединици легендарног мајора
Михаила Маџаревића. У Први светски рат, у коме је учествовао са братом Живком, ступио је у чину каплара. Храбро се тукао у борбама на
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Дрини, Колубари и Сувобору 1914. године и истицао се сопственом
храброшћу и сналажљивошћу.
Постоје две верзије због чега је одликован Карађорђевом звездом
са мачевима. По казивању сродника, то одличје је добио јер за време
борби на Мачковом камену или Сувобору током извиђања са патролом
наишао на аустроугарски батаљон и командовао као да се за њим налази читав пук, па је један број противничких војника заробљен, а други
побијен. По другој верзији одликован је јер је под кишом непријатељских куршума изнео са бојишта тешко рањеног француског генерала.
На Солунском фронту Цветко Бојанић је тешко рањен па је два гелера
носио у грудима до краја живота.
По завршетку I светског рата вратио се кући. али је после само
месец дана поново мобилисан и учествовао у сузбијању Арнаутске
побуне на Косову. Имао је Албанску споменицу и био одликован Медаљом за храброст, Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима (указ 150.806) и другим одликовањима.
У браку са Милијом, рођ. Марковић (1894-1966) из Беле Цркве код
Крупња имао је кћи Гроздану и синове Војина у Бањи Ковиљачи и
Велизара у Белотићу
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 515; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 422; М. Радојчић: Бојанић, Цветко - Цвејо, БЛВК, Ваљево, 1997, књ. 1,
допунска свеска, стр. 388; С. Р. Сећање чува сјај, „Подгорац“, Осечина, бр. 1,
од 26. новембра 1998, 5; М. Радојчић: Рађевски витези слободе, „Призор“,
Лозница 2010. бр. 9, 116 – 127; М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве
звезде, Гласник Историјског архива Ваљево (убудуће: ГИАВ), Ваљево,45/
2011, 69 – 92; Сећање Владана Бојанића, истакнутог друштвено-политичког
радника у Београду из Белотића и Казивање Милете Бојанића, из Белотића,
бившег инспектора СУП-а у Ваљеву.

БОЈИЋ, МИЛАДИН Ј., земљорадник и резервни артиљеријски наредник (Тулари, Уб, 25. IX 1889
– Београд, 11. IX 1938). Отац Јован и мајка Мирослава, пољопривредни произвођачи. Завршио је основну
школу и остао у месту рођења да се бави прадедовским занимањем. Пошто је био слабијег имовног стања упорно је настојао да себи и својој породици обезбеди што пристојније услове за живот.
Током 1911. године отишао је на одслужење
редовног војног рока у II батерију Моравског хаубичког пука, где су га затекли балкански ратови. У балканским ратовима учествовао је кao редов а у I светском рату имао је чин наредника. У војсци је провео више од осам година. Није заробљаван, ни
осуђиван.
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Приликом потискивања Aустроугарске војске после славне Церске
битке један наш пук трпео је велике губитке од противничког митраљеза који је пуцао са шабачке цркве и сејао смрт. На захтев претпостављених старешина као резервни каплар II батерије Моравског хаубичког
дивизиона изашао је на положај, осмотрио ситуацију и саопштио да
располаже са само две и то неодговарајуће гранате али да ће учинити
све што може. Предвече привукао је топ на згодно место, заузео
потребне елементе за гађање, нанишанио и опалио. Већ са првом гранатом погодио је црквени торањ и неутралисао митраљеско гнездо. Убрзо
потом извршен је брз и снажан противнапад и Аустријанци су протерани из Шапца. За умешно уништење опасног митраљеског гнезда у Шапцу 15. јуна 1915. године одликован је Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима.
Учествовао је и у више других борби и сличних акција и често служио за пример другима. На положају у пределу коте 1050, дана 29.
октобра 1916. године био је рањен у леву ногу али ни то га није одвојило од ратних другова. Поред Ордена Карађорђеве звезде са мачевима
био је одликован Златном медаљом за храброст али још неким одликовањима и другим признањима.
По завршетку I светског рата вратио се у родно место и наставио да
се бави старим послом. Живео је тихо, скромно и повучено. Ни по чему
се није истицао. Решењем Министарства војске и морнарице (Судско
одељење – пензиони одсек) б. с. бр. 8.436, од 12. априла 1938. године,
остварио је права на годишњу новчану награду у износу од 3.600 динара, по основу Закона о одликованим Орденом Карађорђеве звезде са
мачевима и још неке мање бенефиције, попут бесплатног превоза железницом, коришћења бањских капацитета и слично. Сахрањен је на сеоском гробљу у родним Туларима.
Био је ожењен Станом дев. Крстић из Брдарице код Коцељеве. Изродили су три сина: Живана (умро), Живка и Животу, који живе у селу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Архив Југославије (убудуће: АЈ), Београд, Фонд
Краљевског двора (Убудуће: Фонд КД), Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; Породична документација његових потомака; Месна канцеларија (убудуће: МК) Тулари, ЗМК; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 515; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990,
422; М. Радојчић: Бојић, Миладин, БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. 1, стр. 388; М.
Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 2012, 46, 117153; Казивање Живка Бојића, пољопривредника из Тулара и Подаци добијени од
Бранислава Сарића, професора одбране и заштите у Убу из Тулара.

БРАНКОВИЋ, БЛАГОЈЕ Б., земљорадник и резервни пешадијски поднаредник (Село Осечина, Осечина, 1. VIII 1891 – Лојанице, Владимирци, око Митровдана 1943). Отац Богољуб, зв. Љуба, из Горњег
Црниљева дошао је у кућу супрузи Босиљки Јанковић у село Осечину.
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Ови врдни и скромни земљорадници имали су петоро деце, па нису
могли да их школују. Завршио је основну школу у Осечини и остао на
селу да се бави пољопривредом.
Као добар и спретан војник на одслужењу редовног рока произведен је за резервног пешадијског поднаредника. У I светском рату учествовао је као редов V пешадијског пука Дринске дивизије I позива и
посебно се истакао у борбама на Цигли, Смртнићу, Сенковићу, Коритима, Столицама и Коренити 1914. године. Увек је бивао у првим борбеним редовима. И касније био је веома запажен у борбеним окршајима
на Кајмакчалану, Кочобеју, Флоки, Браздастој и Рововској коси, у борбама од 28. септембра 1916. до 18. маја 1918. године. Добровољно се
јављао и за извршење најтежих борбених задатака, показујући хладнокрвност, умешност и пожртвовање и делујући позитивно својим примером на остале борце и старешине.
За заслуге на Солунском фронту похваљен је наредбом команданта
III армије, а за почињена јунаштва одликован је војничким Орденом
Карађорђеве звезде са мачевима, Медаљом за храброст и Орденом
Црвеног крста.
Кад је оружје заћутало вратио се у родно село и наставио да се бави
пољопривредом. Оженио се Ангелином - Гицом Матић, домаћицом из
Осечине и добио деветоро деце. Како приходи од пољопривреде нису
били довољни за издржавање бројне породице најпре је држао малу
продавницу (бараку), потом радио као дрвосеча, и најзад одлазио сезонски да ради по селима Тамнаве, Посавотамнаве и Поцерине.
Увидевши да се тамо ипак лакше и боље живи купио је мало земље
и преселио породицу у Лојанице код Владимираца где се стално настанио. Пошто је био радан и вредан, уз то дружељубив и скроман, кад се
сазнало да је носилац овог високог одличја био је веома поштован и
цењен. Међутим, услед дуготрајног ратовања и пешачења, а уз то слабо
обучен и обувен ноге су му промрзле, па их је временом захватила гангрена те су морале бити ампутиране. Због тога је проживео многе тешке
и непријатне дане.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд Краљевог двора, Подаци о носиоцима
ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Радојчић: Бранковић, Благоје,
БЛВК, Ваљево 1997, књ. 1, допунска свеска, стр. 389-390; М. Радојчић: Рам за
портрет старог ратника – Благоје Бранковић, „Подгорац“, Осечина, 23, од
11. новембра 2003, 15 и М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде,
ГИАВ, Ваљево, 2011, 45, 69 – 92; Казивања Стевана Лукића, земљорадника из
села Осечина; Живана Матића, комерцијалисте у пензији из Осечине и Бранка
Бранковића, земљорадника из Лојаница.

БРКОВИЋ, НИКИТ Ђ. – Никита., шумар и резервни поднаредник (Теочин, Горњи Милановац, 16. IV 1877 – Пријездић, Ваљево, 15.
III 1958). Отац Ђеросим и мајка Јевросима, зв. Сара, пољопривредници.
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После основне школе и одслуженог војног рока у Крагујевцу и Горњем
Милановцу, где је одликован Медаљом доброг стрелца, завршио је
Курс за лугара - шумара и ступио у државну службу.
Војни кадар је служио од 1898. до 1900. у IV гардијском пуку у Крагујевцу и X (Таковском) пешадијском пуку у Горњем Милановцу. Као шумар радио је
у Ваљевском округу. Наводно под његовим надзором
подигнута је четинарска шума Растило на Маглешу.
Од 1905. године живео је у кући родитеља своје
супруге Марије, рођ. Павловић у Пријездићу код
Ваљева, где је важио за узорног воћара и виноградара.
Учествовао је у оба балканска рата. Као резервни
поднаредник X (Таковског) пешадијског пука у II балканском рату 1913. са три војника напао је бугарски положај, отерао
њихову посаду и заузео га. За тај подвиг одликован је Сребрном медаљом за храброст.
И у I светском рату починио је више подвига. Септембра 1914. приликом извиђања реке Дрине код Старог Брода пресекао је повлачење
непријатеља, заробио 36 непријатељских војника, 15 пушака и један
пушкомитраљез. Током борбе на Хан брду добио је задатак да поврати
два топа која им је противник заробио. Кроз шуму довео је вод до противничког положаја и почели су да бацају бомбе на њега. Са девет рана
сутрадан је заробљен и спроведен у заробљеништво.
Одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима о чему је објављен указ 11.102. Имао је и Медаљу за храброст Милош Обилић, Орден Светог Ђорђа IV степена и једно руско
одликовање.
После рата опет се настанио у Пријездићу и радио као лугар. Када
је склопио други брак са Јелицом, (рођеном Качаревић из Толића код
Мионице), разведеном женом Милоша Радојичића из Ђурђевца код
Мионице настанио се у Градцу код Ваљева. Имао је сина Петра и кћи
Вукосаву, а био је примерног владања и уживао добар углед.
Глумио је у дилетантским представама, доста је читао и био у првој
управи Народне књижнице и читаонице у Пријездићу. Сачинио је и
написао родослов своје породице од досељавања у Теочин око 1600.
године. Једну своју парцелу поклонио је за сеоско гробље у Теочину.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Војни службени лист (убудуће: ВСЛ), 480 од
1915; АЈ, Фонд Краљевог двора, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МК Драчић, ЗМК; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,
516; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 423; М.
Радојчић: Брковић, Никит – Никита у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. 1, доп. св,
390; Р. П. Стојановић: Подмаљенска села бивше општине Драчић, Ваљево
2004, 151 и И. Ћуковић: Рудничани и Таковци у ослободилачким ратовима
Србије 1912-1918, Горњи Милановац 2005, стр. 476-477; Казивање Миливоја
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Брковића, шефа Месне канцеларије Драчић из Пријездића; Казивање Радована
Андрића, дипломираног инжењера технологије из Ваљева и Казивање Милоша
Голубовића, ПТТ службеника у пензији из Драчића.

БУЛАТОВИЋ, БОШКО В., црногорски официр
– капетан I класе (Речине код Колашина, око 1880. –
Кајмакчалан, 18. IX 1916). Отац Вукосав, јунак из
одбране манастира у Морачи, доселио се из Роваца у
Речине после победе у рату 1878. године. Школовање
је започео у Колашину, да би на Цетињу завршио
Официрску школу.
Као потпоручник ушао је у I балкански рат и био
командир једног одреда црногорске војске. Рањен је
код Мојковца 1912. године приликом уништења турске карауле. По
ослобођењу Пећи постаје официр жандармеријских јединица, под
командом Саве Лазаревића, које су успешно сузбијале сваку арнаутску
побуну када је са својом посадом контролисао град.
Када је 21. јануара 1916. године издата наредба да се црногорска
војска разиђе, са командантом Петром Мартиновићем придружио се
српским јединицама, прешао Албанију и на Крфу ступио у штаб једне
бригаде. Чим су почеле операције затражио је да иде у борбу Ја сам
дошао, рече, да ратујем! Пошто је имао чин капетана I класе командант му повери II чету I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије. Брзо је показао велику храброст и умешност у командовању.
Већ 18/5. септембра 1916. командовао је јуриш на добро чувано
утврђење Кајмакчалана са жељом да отвори улаз у поробљену отаџбину. На челу своје чете са исуканом сабљом, уз громко Ура! ура!,
први је избио на врх Кајмакчалана. Према писању мајора Михаила
Маџаревића први је побо нашу заставу на врх Кајмакчалана и тиме
дао још више полета за ослобођење и повраћај поробљене домовине.
Ускочио је у један непријатељски ров али и храбро пао задобивши
смртоносан ударац у прса. Живео је још толико да је имао прилику
да чује да су наши ослободили врх Кајмакчалана. Последње његове
речи су биле Јунаци, ја вам погибох. Сахраните ме овде ово је српско земљиште.
Командант Дринске дивизије пуковник Крста Смиљанић јавио је о
његовој јуначкој погибији на Кајмакчалану. Опевана је и романтичарски описана његова смрт. Слике су му истицане у касарнама после
ослобођења 1918. године. Одликован је Орденом Карађорђеве звезде са
мачевима и другим ордењем.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Т. М. Церовић: Бошко Булатовић, „Ратни дневник“ (убудуће: РД), Крагујевац, 133, 17. септембра 1916, 3-4; Аноним: Бошко
Булатовић, „Српски гласник“ (убудуће: СГ), Солун, 248, 18. септембра 1916,
2; Д. М. Јевтовић Полимац: Капетан Булатовић, РД, Крагујевац, 230, 18. јуна
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1917, 3-4; Ратник, Београд, новембар 1921, 137; М. Маџаревић: Кроз сјај и
сенке, Београд 1933, 47; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 516; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 423; Ратовање
Петог пешадијског пука „Краља Милана“ 1912-1920, Ваљево 1996, 174, 275;
С. Поповић: Ровца и Ровчани, Никшић 1990, 208, 402-403; М. Вуксановић:
Булатовић, Бошко, СБР, Нови Сад, 2004, I књ, 879-880 и СПЕ, Београд, 2006,
књ. 5, 44.

ВАСИЉЕВИЋ, БОГОЉУБ А., угоститељски
радник и резервни поднаредник (Барич, Oбреновац,
15. I 1891 – Барич, 28. I 1923). Отац Андрија, кафеџија и мајка Даринка, домаћица. Тек што је регулисао
војни рок и стекао чин резервног поднаредника као
припадник V пешадијског пука I позива учествовао
је у Првом светском рату.
Петнаестог новембра 1914. године Васиљевић се
са командиром и неколико војника нашао се у патроли у селу Велико поље код Обреновца, на левој обали Колубаре. У сукобу са далеко бројнијим и боље наоружаним непријатељем који је надирао ка Колубари командир је тешко рањен. Војници нису успели да га извуку па су га склонили у један луг. Кад је за то
сазнао пуковник Милојко Лешјанин наредио му је да се врати и види
шта је са њим и да га покуша извући.
Пошто је установио да командира нема где су га оставили то су од
жене из суседне колибе сазнали да су га заробили Немци. Васиљевић
после тога с пешкиром на штапу прелази Колубару као парламентарац.
Уз помоћ преводиоца једном вишем немачком официру предложио је
краћи прекид ватре да се са обе стране покупе тешки рањеници и сахране погинули војници. Охоли аустријски официр му је грубим гласом
одговорио: Немате потребе да се за то бринете, спасавајте ви који
сте још живи своје главе, јер ћемо у року од пет дана бити у Нишу,
тамо где је ваша влада. Пркосан и храбар В. одмерио је аустроугарског
команданта од главе до пете и рекао му: Бићете у Нишу свакако, али
као заробљеник.
Аустријски официр је прогутао ту увреду и разговор се на томе
завршио. Васиљевић се вратио у своју војску, а кроз месец дана противничка војска је потучена. Међу заробљеницима нашао се и
аустријски официр са Колубаре који је одведен у Ниш. Кад је сазнао
где се налази, јавио се на рапорт и нашим официрима испричао свој
сусрет са нашим поднаредником парламентарцем. Рекао је како је
био запањен држањем Васиљевића у време када је изгледало да је
Србија изгубила рат. Изразио је мишљење да такав војник треба да
буде одликован.
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Убрзо су проверени наводи аустријског официра и сазнало се да се
ради о Богољубу Васиљевићу. О томе су обавештени и виши органи па
је В. за тај подвиг одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен указ 11.123. Међутим, њему
одличје одмах није уручено а о томе није био ни обавештен. Учествовао је у повлачењу преко Албаније и борбама на Солунском фронту,
где се истакао храброшћу па је одликован Златном медаљом за храброст Милош Обилић.
Преживео је рат и живео у месту рођења. На жалост убрзо се разболео па је млад умро и сахрањен на месном гробљу у Баричу. Иза себе
оставио је сина Александра и кћи Лепосаву. Једна улица у том
обреновачком насељу носи његово име.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд, 517; Србија у ратовима 1912-1918 са освртом на Ваљевски крај, Ваљево, 1974, 150- 151;
В. С. Радовановић: Баричка цркваи њени свештеници, Барич, 1974, 59-60 и 256
(рукопис), А. Ђурић: Солунци говоре, Београд 1987, 231-234; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 423. и А. Стошић: Велики
дани Србије 1914-1918, Београд – Крушевац 1994, 75. и 76.

ВАСИЉЕВИЋ, ВОЈИСЛАВ М., пешадијски
пуковник (Станина Река, Ваљево, 3. X 1872 – Београд, 12. V 1957). Отац Максим и мајка Симеуна
(рођ. Бирчанин из Суводања), пољопривредници.
Основну школу завршио је на ваљевским Ставама,
седам разреда гимназије у Шапцу, НШ ВА у Београду 1899. године. Службовао је у више места, па
и као командир IV чете II батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву. Мајорски чин добио је 1913, а
пуковнички 1923. године.
У ослободилачким ратовима 1912-1914. учествовао је са тројицом браће од којих се двојица
нису вратила кући. Током балканских ратова командовао је III четом IV
батаљонa I прекобројног пука и II батаљоном IX пешадијског пука II
позива. За време I светског рата најпре је заступао команданта II батаљона II прекобројног пука, потом је био командант III батаљона XI
пешадијског пука Карађорђе и био први командант батаљона I добровољачког пука Срба, Хрвата и Словенаца. Током Арнаутске побуне
1920. године био је командант Галичког одреда. За време Церске битке
1914. заступао је команданта пука. Касније се борио у више борби и
показао се изузетно храбрим и сналажљивим. Више пута је рањаван, а
теже у леву бутину 15. новембра 1914. код Љига и у десну руку на
Веруту 10. августа 1916. године.
У Војсци Краљевине Југославије био је најпре командант XVII, па
V пешадијског пука у Ваљеву, командант војног округа и на служби у
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штабу дивизијске области. Пензионисан је и преведен у резерву 27.
октобра 1936. године. Био је реактивиран у Априлском рату 1941. године, заробљен и интерниран у Немачку, одакле се вратио 1945. године.
Оженио се Драгом кћерком Фате Блашковића из Београда, која је
била учитељица и добро свирала на клавиру. Били су материјално добро
обезбеђени, а како нису имали деце имовину су оставили родбини.
За ратне и мирнодопске заслуге добио је Орден Карађорђеве звезде
са мачевима IV степена, Орден Светог Саве III реда, Орден белог орла
V реда, Орден југословенске круне IV и III реда, Златну медаљу за храброст, Сребрну медаљу за храброст, Медаљу краља Петра I, Медаљу за
војничке заслуге, пољски Орден Колонија реститута и четири споменице за учешће у ратовима 1912-1918. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 1929; Исти: Фонд бивше
српске војске , кут 7, док, 106; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне
академије 1850-1925, Београд 1925, 192; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 517; Војна енциклопедија, Београд, 1940, 291; Т. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 282-283 и 423; М. Радојчић: Васиљевић Војислав у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. I, св. III, 143-144 и В. Иветић:
Васиљевић, Војислав М., СБР, Нови Сад, 2006, књ. 2, 68-69; Казивање Живорада Васиљевића, наставника у Ваљеву и Казивање др Предрага Драгоша Живановића, лекара у Ваљеву, пореклом из Станине Реке.
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ВАСОВИЋ , ДРАГОМИР Ј., кафеџија и резервни пешадијски наредник (Врховине, Уб 17. X.
1871 - Уб, 21. III 1936). Отац Јован, земљорадник
умро је 1897, а мајка Пеладија, домаћица, 1923.
године. Основну школу учио је и завршио у суседном селу Степању. Како није имао услова да настави даље школовање после три разреда остао је на
селу и почео да се бави пољопривредом.
Редован војни рок служио је у IV чети III батаљона IV пешадијског пука Стеван Немања, која је
тада била стационирана у Пожеги. На одслужењу војног рока остао је
од 1893. до 1895. године. По његовом завршетку враћа се у родне Врховине и наставља да обрађује имање, храни и гаји стоку, сади и подиже
воћке те машта о лепшој и срећнијој будућности.
Као резервни пешадијски наредник учествовао је у свим ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године и важио за једног од
најхрaбријих војника IV чете III батаљона II пешадијског пука III позива. Починио је више јуначких дела и обавио неколико запажених извиђања преко реке Саве, после којих је доносио драгоцене податке о
непријатељским положајима, њиховом бројном стању и расположењу.
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По негде се појављује и под презименом Васиљевић.
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Учествовао је у више борби и других акација које је водила његова
јединица. Посебно се истакао у борбама на положају Степојевац код
Лазаревца, октобра 1914. године, после чега је одликован је Златним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен указ ФАО 11 123, од 15. јануара 1915. године.
На положају Космај, новембра 1914. године, теже је рањен у леву
руку. Ипак повлачио се са српском војском преко Косова и Албаније и
учествовао у борбама на Солунском фронту увек показујући запажену
храброст и сналажљивост. Захваљујући томе добио је једно француско
одликовање, Албанску споменицу и друге споменице за учешће у ратовима од 1912. до 1918. године.
По завршетку ратова вратио се кући. Видевши да се са оно мало
посне земље не може обезбедити пристојна егзистенција себи и члановима своје породице напушта Врховине и настањује се у Убу. Прво
ради као конобар код тамошњих кафеџија, а касније и сам отвара сопствену кафану (механу). Без сумње то му је помогло да лакше и боље
живи мада ни након тога није био богат човек.
У браку са Радојком Обрадовић (1884 - 1950) имао је шесторо деце,
а међу њима и синове: Богољуба, Властимира, Светомира и Владана.
Неки од њих били су активни учесници или сарадници народноослободилачког покрета у Тамнави. Богољуба су Немци стрељали у акцији
одмазде у Гуњевцу крај Уба 31. октобра 1941. године. Светомир – Света (1905–1985) је био члан првог Народноослободилачког одбора на
Убу. И Владан је у јесен 1941. године био борац Тамнавског батаљона
Ваљевског односно Посавског НОП одреда. Почетком 1942. године је
заробљен и преко Немачке интерниран у Норвешку, одакле је пребегао
у Шведску где је живео након II светског рата.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Збирка података о носиоцима
ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МИАВ, ЗМК, Матична књига рођених
цркве у Степању; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 517; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 423; П. Петковић: Тамнава у НОБ-у, Београд, 1974, 96; М. Радојчић: Васовић (Васиљевић) Драгомир у
БЛБК, Ваљево, 1998, књ. I, допунска свеска, стр. 391, М. Радојчић: Тамнавци
носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117- 153. и Запис са надгробног споменика на Убском гробљу.

ВИДИЋ, ЈАЋИМ Р. – Аћим, земљорадник и резервни наредник
(Рајковић, Мионица, 6. X 1888 - Рајковић, 9. XII 1950). Мада је у матичну књигу уписан под именом Јаћим, у народу је био познатији као
Аћим. Отац Радослав и мајка Анка (дев. Аћимовић из Жабара код
Ваљева) пољопривредници имали су још три кћери и два сина (Светомира и Животу).
Основну школу учио је у месту рођења, пa иако је био један од
бољих ученика у својој генерацији, остао је у селу да се бави пољопри111

вредом. Током 1905. и 1906. године служио је редовни војни рок у II
чети III батаљона V пешадијског пука Краља Милана у Ваљеву. Завршио је Курс за резервне пешадијске подофицире и произведен у чин
резервног пешадијског наредника.
На позив отаџбине учествовао је у оба балканска
и I светском рату. Имао је више јуначких подвига.
Једном приликом улетео је у бугарски ров и на препад заробио више противничких војника, већу количину оружја и муниције. Као резервни наредник у II
чети III батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива за показану храброст у борбама на планини Рудник одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен указ ФАО 11 123, од 15. јуна 1915. године.
Тешко је рањен на положају у селу Јаребице код
Лознице, августа 1914. године. Заробљен је у борбама на правцу Баточина – Градац, октобра 1915. године и спроведен у
аустроугарско заробљеништво, где му је одузет и један високи орден
који је добио од руског цара Николаја за показану храброст.
По повратку из заробљеништва живео је у Рајковићу и бавио пољопривредом. Као активан члан Демократске странке (убудуће: ДС),
добар домаћин, стари ратник и мудар човек више пута је биран за сеоског кмета, а једном и за председника рајковићске општине. Доста се
ангажовао око подизања школске зграде у свом селу, а био је активан и
у земљорадничком задругарству, па је и његова заслуга што је тридесетих година XX века Рајковић био један од значајнијих задругарских
центара, не само у ваљевском крају.
У браку са Љубинком Пиваљевић, домаћицом из Рајковића, изродио је деветоро, а успели су да подигну троје деце – кћи Станицу и
синове Владимира и Радована. Владимир, зв. Влајко, рођен 1914. године, убијен је од стране Немца за време II светског рата.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МИАВ и МК Рајковић: ЗМК, Матична књига умрлих; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 518;Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 423; М. Радојчић: Видић Јаћим –
Аћим, БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. I, св. III, 169; М. Радојчић: Јаћим – Аћим
Видић, „Запис“, Мионица, 1773. 4/15.04. 2005, 14; М. Радојчић: Војвода Мишић
и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 305-308; Казивање
Радована Видића, пензионера из Рајковића и Казивање Боривоја Рафаиловића,
пензионера из Робаја.

ВИДОЈКОВИЋ, ЂОРЂЕ Г., официр – бригадни генерал (Ниш, 21.
IV 1880 – Зајечар, 19. V 1928). После основне школе и шест разреда
гимназије у родном граду уписао је и завршио НШ ВА. У чин потпо112

ручника произведен је 1899, капетана II класе 1906, мајора 1913, пуковника 1920 и бригадног генерала 1925. године.
До 1907. био је командир вода, а до 1913. командир мерзерске и
брзометне батерије. У Првом светском рату био је на истој дужности, а
потом командант Дринског хаубичког дивизиона, који је одиграо значајну улогу у току боја на Кајмакчалану и Солунске офанзиве. У службеним оценама нарочито се истиче његов чврст и постојан карактер,
искреност, енергичност, одлучност и храброст.
После Првог светског рата наставио је да командује дивизионом, а
од 1920. до 1922. године био је командант Зетског артиљеријског пука.
Kaсније је био командант Моравског артиљеријског пука и в. д. команданта Тимочке артиљеријске бригаде. Разрешен је дужности и стављен
на располагање 29. марта 1928. године, после чега је извршио самоубиство.
Одликован је са 11 домаћих одликовања, од којих су најважнији:
Орден Карађорђеве звезде IV степена, ордени белог орла и Светог Саве
такође IV степена. Имао је и француски Орден легије части.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СВЛ за 1913, 1915 и 1917; Шематизам Србије
1901- 1912, 1914; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије
1850-1925, Београд 1925, 292 и В. Иветић: Видојковић, Ђорђе Г, СБР, Нови
Сад, 2006, II, 197.

ВИКТОРОВИЋ, ЈОВАН Ј., дивизијски генерал и командант Дринске дивизије (Мајданпек, 6. I
1866 – Београд, 18. VI 1949). Отац Јосиф био је
чиновник Министарства војног (убудуће: МВ).
После шест разреда гимназије завршио је Нижу
(као питомац XVII) и Вишу школу (као питомац III
класе) Војне академије. Као државни питомац 1892.
и 1893. године усавршавао се у Русији у XXIII. и
LII пешадијском пуку. Завршио је и припреме за
генералштабну струку.
Повремено је и ванредно унапређиван, па је пуковник постао 1912,
а генерал 1919. године. На сопствени захтев пензионисан је 1923. године. Прве чинове стекао је у пешадијским и гардијским јединицама.
Касније је био командант батаљона и пука, а истовремено и стални
члан Испитне комисије за чин мајора.
Учествовао је у рату 1885-1886, али и у ратовима од 1912. до 1918.
године, обављајући разне дужности. У балканским ратовима командовао је XVI пешадијским пуком I позива у борбама на Рујну, Битољу, на
Богословцу, код Штипа и Грљенским висовима. У I светски рат ушао је
као командант Брегалничке дивизијске области, а од октобра 1915.
командовао је Брегалничком дивизијом 1 позива. После реорганизације
војске 1916. године постављен је за команданта Дринске дивизије са
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којом се борио у више борби. Током 1917. у време Солунског процеса
био је судија Војног суда за официре, а следеће године поново командант Брегалничке дивизијске области.
После окончања рата био је у штабу Команде Боке Которске, шеф
Ађутантског одељења Министарства војске и морнарице (убудуће:
МВМ), командант Шумадијске и Тимочке дивизијске области и у штабу II армијске области. Говорио је руски и немачки језик. Од 1895. био
је ожењен Анком, кћерком Вукашина Петровића, бившег министра
финансија. Имали су троје деце. Носилац је многобројних домаћих и
страних одличја, међу којима и Ордена Карађорђеве звезде са мачевима
IV и III реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 1954/181; Архива бивше
српске војске п-3, бр 286, ф-5, к-10 и л-31; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 250, 277, 354; НЕ, Београд,
1928, II књ; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 518; М. Ж. Живановић:
Пуковник Апис, Београд, 1955, 221; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 310-311, 423; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд 2004, 301; Ђ. Ђурић: Викторовић,
Јован., СБР, Нови Са, 2006, књ. 2, 204-205; Запис са породичне гробнице на
Новом гробљу у Београду.

ВИЋИЋ, ВУКАШИН В., земљорадник и редов
(Дрлаче, Љубовија, 17. X 1887. Ваљево, 17. VII
1973). Отац Василије и мајке Ружица, пољопривредници имућнијег стања. Потиче из породице која
води порекло из Горње Буковице (садашњег села
Цапарић) код Љубовије. Основну школу завршио је
у родном месту. Бавио се пољопривредом, пре свега
воћарством и сточарством. Нарочито је био познат
као произвођач квалитетне ракије.
Почетак балканских ратова затекао га је на одслужењу редовног
војно рока, па је активно учествовао у њима. Као редов легендарног V
пешадијског пука Дринске дивизије I позива био је учесник и Првог
светског рата, прешао врлетну Албанију и борио се на Солунском
фронту. Пошто је тешко рањен у десну руку и ногу око шест месеци
провео је на лечењу у Бизерти у Алжиру. Истицао се храброшћу и сналажљивошћу. За заслуге у рату добио је Златни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима, Албанску споменицу и још нека признања.
После осам година одсуствовања од куће вратио се у Дрлаче и
наставио да се бави пољопривредом. Као вредан, радан и рационалан
домаћин не само да је успео да очува своје имање већ и да га увећа. За
време II светског рата неко време у његовој кући био је четнички штаб
пошто се супротстављао неким њиховим активностима и поступцима
хтели су да га убију. После рата биран је у нове органе власти.
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У браку са Даницом Радојичић из Дрлача имао је Роксанду, Косану, Радмилу, Војислава и Борисава. Крајем педесетих година XX века
продао је имање у Дрлачама и купио у Бујачићу на периферији Ваљева,
где је саградио кућу и последњих петнаестак година живео са породицом сина Војислава Вићића.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МС. Ваљево, ЗМК, Матична књига умрлих
ваљевске цркве; М. Младеновић: Село Дрлаче, Љубовија 2010, 327-328 и Казивање унука Милића Вићића, пензионера у Ваљеву.

ВИШЊИЋ, СТЕВАН М., познати трговац и
наредник у резерви (Стрмово, Бајина Башта, 27. XII
1887 – Уб, 23. IV 1957). Отац Михаило и мајка Катарина, пољопривредници. По завршетку основне школе, попут неких својих земљака, кренуо је трбухом
за крухом. Из своје врлетне и сиромашне Соколске
нахије стигао је у равну и плодну Тамнаву и настанио се у Убу, где је изучавао древни абаџијски занат.
Природно обдарен, а уз то вредан, упоран и спретан,
постао је добар шегрт и калфа, а изван свега одличан
мајстор.
Благовремено је регулисао војну обавезу у IV пешадијском пуку и
стекао чин резервног пешадијског поднаредника. Са тим чином је учествовао у оба балканска и I светском рату и два пута рањаван. За осведочену личну храброст на Биљегу и Костајнику код Крупња 1914. године, када је као вођа извиђача заробио 40 непријатељских војника, указом од 15. јуна 1915. године одликован је Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима. Зна се да је поред њега имао Медаљу
за ревносну службу, Медаљу за храброст, Руску сребрну медаљу, све
три споменице за учешће у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918.
године и Албанску споменицу.
По завршетку I светског рата имао је ортачку абаџијску радњу са
Милорадом Ћираковићем, познатим абаџијом и трговцем из Уба. Временом су се раздвојили па је свако радио за себе. Стеван је образовао
мануфактурну бакалску и шпекулативну трговину. Поред продаје својих производа и текстила бавио се и прометом других артикала широке
потрошње. Пошто се добро обогатио почео је да тргује житом, воћем,
па и свиња. На тим пословима имао је стално ангажовано по десетак
радника и бар толико ученика-шеграта.
Као врло предузимљив и рационалан човек стекао је солидан иметак, који се углавном састојао од више непокретности. У самом Убу
имао је више стамбених и пословних зграда. Кућа у којој је становао са
породицом налазила се у Првомајској улици бр. 6. У дну њеног дворишта, према садашњем централном градском тргу, била је комбинована
зграда, у чијем је приземљу била абаџијска радња, а на спрату чардаци
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и више соба у којима су становали шегрти, калфе и други његови радници. Крај пута од Уба за Памбуковицу имао је велики плац са огромним магацинима и чардацима у облику слова „П”. У њеном десном крилу становао је један радник са породицом. Испод њега била је инсталирана велика вага за мерење жита и других кабастих производа. До
Ћираковићевог магацина имао је другу абаџијску радњу са чардацима.
То је она зграда у којој се налазила популарна убска кафана Српски
чардак. Поседовао је и већи комплекс земље на брду Шепковац и у селу
Звиздару.
По окончању II светског рата највећи део његове имовине je конфискован. Наводно то није могао прежалити па је из дана у дан био све
депресивнији. Савременици тврде да му је и то помогло да прерано умре.
Био је ожењен Полексијом - Полом Рекалић (Шабац, 1900 - Уб,
1985), домаћицом, која је одрасла код своје тетке и тече на Убу. Имали
су шесторо деце – три сина и три кћери. Нажалост нико од њих више
није међу живима. Син им Јосип, правник, у младости активно се бавио
спортом. Био је члан Атлетског клуба Црвена звезда из Београда,
државни рекордер и репрезентативац у трчању на кратким стазама и
штафети 4 x 100 метара. Погинуо је на службеном путу, у Замбији 4.
новембра 1970. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 519; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 318. и 423; Б.
Петронић: Убска здања (VII), „Тамнавске новине”, Уб, 18.08.1994, 3; М. Радојчић: Вишњић, Стеван у БЛВК, Ваљево, 1997, књ. I, св. III, стр 180. и 181; М.
Радојчић: Стеван Вишњић „Тамнавске новине”, Уб, бр. 383, 20. марта 1997, 9;
Љ. Гавриловић: Вишњић М. Стеван у Биографском лексикону Златиборског
округа (убудуће: БЛЗО), Београд 2006, 83; Љ. Гавриловић: Вишњић М. Стеван
у Биографском лексикону Рачанског краја (убудуће: БЛРК), Бајина Башта
2008, 52; М. Радојчић: Стеван Вишњић – Витез Карађорђеве звезде, „ББ глас“,
Бајина Башта, 25. маја 2012, бр. 77, стр. 16. и 17; МС СО Уб: ЗМК: Матична
књига умрлих; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ,
Ваљево, 46/2012,117-153; Казивање Драгана Васиљевића, зуботехничара из
Београда и Казивање Николе Крсмановића, мр правних наука из Уба.

ВЛАЈКОВИЋ, ЂОРЂЕ Т., земљорадник, резервни поднаредник и
сарадник НОП-а (Станина Река, Ваљево, 15. IV 1885 – Совљак, Уб, 2.
XI 1941). Отац Тимотије и мајка Ранђија, пољопривредници, са укућанима 1911. године прешли су на раније купљено имање у Совљаку крај
Уба. Основну школу завршио је у ваљевским Ставама.
У ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године учествовало
је шест чланова његове уже породице. У тим ратовима остао је без оца
Тимотија, брата Живорада, стрица Јеротија и браће од стричева Митра
и Стојадина. Као резервни поднаредник I чете II батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије истицао се личном храброшћу и висо116

ким моралом у многим борбама. Десетином свагда и у свим приликама
умешно је командовао, био је необично храбар и присебан, у борби
потпуно сигуран, увек је први пред својим војницима.
За дела почињена на просторима Чеганске планине, у августу, и борбама на Кајмакчалану, у септембру 1916. године, где се показао најхрабријим,
бацајући бомбе и храбрећи своје војнике 11. августа 1916. године био је одликован. Током једног
налета Бугара из најжешћег окршаја изнео је мртвог свог водног официра и добио је Медаљу св.
Ђорђа III реда. Нарочито се одликовао у борбама 5.
септембра 1916. године, када је са својом десетином под кишом куршума јурнуо кроз мреже од
жица, не тражећи заклона и доспео у треће непријатељске ровове, ни супарнички напад га није поколебао, већ је остао на месту.
У образложењу одлуке о додељивању француског Ордена ратног
крста са златном звездом Ђорђу Влајковићу пише: а) јер је био необично храбар у борби и сигуран, у најтежим моментима стално је храбрио
и соколио своје војнике; б) јер је показао непоколебљивост 13. септембра 1916. године на Кајмакчалану када су Бугари напали јер није хтео
ни корак одступити већ је остао у рову храбрећи и соколећи своје војнике; в) исте особине показује и на Рововској коси од 7. октобра 1916.
до 11. јануара 1917. године.
Поред ових страних имао је и више домаћих одликовања, као што
су: Златна медаља за храброст, која му је додељена 12. септембра 1917.
године и Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима јер
је у борби на Брегалници убио шест Бугара, а једног ранио, и тиме омогућио нашој артиљерији да прецизно гађа противничке циљеве и наноси им велике губитке.
По окончању ратних сукоба вратио се у Совљак и продужио да се
бави пољопривредом. За своје ратарске и повртарске производе и расну
стоку у међуратном периоду награђиван је на више месних и среских
пољопривредних изложби. Ангажовао се на изградњи зграде основне
школе и оснивању земљорадничке задруге у Совљаку. Припадао је
Демократској странци, а пред Други светски рат и агитовао за Удружену опозицију.
Од избијања оружаног устанка у лето 1941. године био је на страни
партизанског покрета. Биран је за члана првог Народноослободилачког
одбора у свом селу и ангажовао се на прикупљању оружја, муниције и
друге војне опреме, организовању снабдевања и ангажовању нових
људи за партизански покрет. Због тога је прогањан, хапшен и затваран.
Осуђен је на смрт и стрељан у атару Совљака, крај пута Уб – Памбуко117

вица. Тим поводом штампан је и растуран плакат на коме је писало да
ће тако проћи свако ко се буде бавио комунистичком пропагандом.
У браку са Драгојлом Милошевић, домаћицом из Станине Реке
изродио је шесторо деце (три кћерке и три сина). Њихов син Младен,
активни учесник завршних борби у II светском рату, пензионисан је као
потпуковник ЈНА. Потом је био командант Територијалне одбране
Општине Уб и шеф Службе за одбрамбене припреме СОУР „Крушик” у
Ваљеву. Изненада је преминуо 2001. године у Ваљеву.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ: Архива бивше српске војске, п-3а, к-72,
ф-3, д-33; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 519; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 424; Србија у ратовима
1912-1918. с освртом на ваљевски крај, Ваљево, 1972; П. Петковић: Тамнава у
НОБ-у, Београд, 1974, 111; М. Радојчић: Ђорђе Влајковић, “Тамнавске новине”
Уб, бр. 376, 5. децембра 1995, стр. 9; М. Радојчић: Влајковић Ђорђе у БЛВК,
Ваљево, 1997, књ. I св. III, стр. 183. и М. Влајковић: Монографија предака
братства Влајковића, Ваљево, 2000; М. Петровић и М. Влајковић: Совљак
село у Тамнави, Уб, 2001; М. Секулић: Дринска дивизија- прилози за историју
српске војске, Лозница 2009, 130; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве
звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117- 153; Лична документација Ђорђа Влајковића и Казивање Младена Влајковића, пензионера из Ваљева.

ВРАЖАЛИЋ, ЈОВАН М., официр - пешадијски мајор (Ваљево, 26. IX 1879 – Кајмакчалан,
13. IX 1916). Отац Михаило, био је писар Примирителног суда али и приучени адвокат, припадао
је првом либералном клубу у Ваљеву, док је мајка
Неранџа, била домаћица. Имали су доста деце. Од
пет синова тројица су били активни официри, а и
неке им кћери биле су удате за официре.
После основне школе и шест разреда гимназије у Ваљеву са XXXIII класом завршио је Нижу
школу Војне академије у Београду. У први официрски чин - потпоручника произведен је 1903. године. Дана 29. јула
1910. године у Ваљеву оженио се Лепосавом Живковић, рођеном 19.
маја 1895. године у Београду, од оца Петра и мајке Василије.
У оба балканска рата показао је задивљујућу спретност, храброст и
умешност у командовању четом. Као пешадијски мајор и командир I
чете I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива у I светском рату погинуо је на Кајмакчалану у борби против Бугара. Одликован је Орденом Кaрађорђеве звезде са мачевима IV реда и другим домаћим и страним одликовањима.
Песник Милосав Јелић у збирци Србијански венац, међу стиховима
портрета јунака из ослободилачких ратова 1912-1918. године, једну
песму посветио је Јовану Вражалићу:
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Орле сури са Кајмакчалана,
Ноћас су се војске удариле
И мајке се у црно завиле –
Виде л оне Вражалић Јована?
Видео сам Вражалић Јована
Од Ваљева од колена стара.
Нападнут је тешко од Бугара,
Око њега деца одабрана.
Па се бију и страшно крваре,
око њих су кости разломљене.
Брзометке танке поломљене,
И јуначки одлетеле главе,
Чудним биљем косе завејане:
Овде нога, онде мушка рука...
А кад плану зора ко јабука
Девојачком руком брана
У Јована седамнаест рана.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, матичне књиге рођених и венчаних ваљевске цркве; Љ. Павловић: Јован М. Вражалић, пешадијски мајор и
командант батаљона, СГ, Солун, 3.12. 1916; М. Јелић: Србијански венац Нови
Сад, 1919; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925,
Београд 1925, 186, 303; Споменица погинулих и умрлих официра у рату 19121918, Београд 1932; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 519; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 316. и 424; М. Радојчић: Вражалић, Јован, БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. 1, стр. 187. и 188. и М.
Радојчић: Вражалић, Јован М., СБР, Нови Сад, 2006, књ. II, 312. и 313.

ВУЈАНОВИЋ, ДУШАН Р., земљорадник и редов (Бргуле, Уб,
1887 - Ваљево, 1945). Рођен је у имућној сеоској породици, од оца
Радомира и мајке Милеве, пољопривредних произвођача. По завршетку
основне школе остао је у селу и помагао родитељима у обављању свакодневних сеоских послова. Био је висок, крупан и лепо грађен човек
Пошто се оженио Дикосавом Симић из суседног Радљева, прешао је да
живи у кућу њених родитеља, која је такође била веома имућна.
Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године и био вредан, храбар и сналажљив. Са српском војском прешао је Албанију и
борио се и на Солунском фронту. За почињене подвиге одликован је
Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе
је објављен и указ ФАО 150 806. У тим ратовима учествовао је и његов
брат Војислав (1884-1945), па су оба поред споменица за учешће у балканским и Првом светском рату имали и Албанске споменице.
Између два светска рата у политичком погледу припадао је Демократској странци али није испољавао неку запаженију активност. После
погибије Жикице Јездимировића, скојевца и партизана из Каленића,
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његови ратни другови закуну се да ће га осветити. Заробили су неке
жандарме из Радљева и побили. Њихове жене то јаве Жандармерији у
Лајковцу, а ови о томе обавесте немачку команду, која потом пошаље
своју казнену експедицију у Радљево, која побије групу недужних људи
и запали неке куће. Међу запаљеним била је и Душанова кућа, вршалица и жито.
После тога он се определи за четнички покрет Драже Михаиловића
(убудуће: ДМ). Ови га као старог ратника, доброг домаћина и угледног
човека изаберу за председника Равногорског одбора у Радљеву. Наводно на тој дужности оптуживао је и прогањао припаднике и симпатизере
партизанског покрета. Због тога је 1945. године ухапшен и стрељан у
Ваљеву или околини. По казивању сродника једног дана са колима и
воловима отеран је на кулук и више се није вратио. Заједно са њим
ухапшен је и стрељан и његов брат Војислав, службеник у радљевској
општини у време Недићеве владе. Обојици је конфискована целокупна
имовина.
У браку са Дикосавом имао је по два сина – Владана и Пауна, и две
кћери – Гину, удату у Обреновац и Негосаву у Ваљево. Владан је по
ослобођењу био припадник Народне милиције, а убили су га четници
одметници у Убу или околини. Паун (1925 -1983) је био пољопривредни произвођач у месту рођења.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 519;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 424; С.
Радић: Конфискација имовине у Ваљевском округу 1944-1946, Ваљево, 2002,
139; М. Станимировић: Источна Тамнава – Бргуле и околина, Обреновац,
2010, 61; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ Ваљево,
46/2012, 117- 153; Казивање Илије Пејовића, земљорадника из Каленића и
Казивање Радисава Ристића, пензионера из Радљева.

ВУЈИЋ, ЉУБОМИР Ж., – Владика Мелентије, калуђер, професор и епископ (Осеченица,
Мионица, 27. VII 1857 – Хиландар, 7. XI 1921).
Отац Живојин и мајка Ана, пољопривредници.
Основну школу завршио у суседном Крчмару, а
два разреда гимназије у Београду.
У манастир Боговађа ступио је као искушеник, а замонашен je 25. јуна 1877. године у Враћевшници. Као јеромонах завршио је Богословију у Београду. За време изгнанства митрополита
Михаила отишао је к њему у Ручук, који га одведе са собом у Русију. Тамо је завршио Кијевску
духовну академију. По повратку извесно време радио је као сеоски учитељ у Пожаревачком округу, одакле је отишао за наставника Српске
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богословије у Призрену, где је 1. априла 1889. године и постављен за
ректора.
Године 1891. изабран је за епископа тек обновљене Тимочке епархије са седиштем у Зајечару. Као епископ био је јединствен пример
хришћанина и црквеног пастира. Тих, миран, повучен, свакоме приступачан, дарежљив и несебичан, неутралан у партијским зађевицама,
одан потпуно своме позиву и напретку цркве у својој епархији. Необично радан делом и речју, значајно је утицао на побољшање црквеног
живота у епархији, кроз: ширење вере у народу, подизање нових богомоља, сузбијање сујеверја, инсистирању на просвећивању женске деце
итд. Био је веома хуман и дарежљив човек. Почетком 1898. кандидовао
се и за митрополита.
Немоћан да испуни сопствено обећање о поправљању материјалног
положаја тамошњег свештенства повукао се с управе епархијом. Пензионисан је на свој захтев 1911. године и настанио се у Светој Гори, где
се доста ангажовао на побољшању услова рада Српске православне
цркве (убудуће: СПЦ) у дијаспори. Међу српским владикама, својим
савременицима, био је најобразованији. По узору на старе калуђере
радо је записивао значајније догађаје на старе манастирске књиге, о
чему нарочито доста трагова има у манастиру Суводолу. Бавио се и
књижевношћу радећи посебно на верском просвећивању своје пастве.
У младости био је близак пријатељ књижевника Светолика Ранковића. Захваљујући томе постао је главни јунак Ранковићевог романа
Порушени идеали, о чему има и занимљивих прича. Крајем XIX века
повремено је летовао у својој колиби на Дивчибарама и уступао је пријатељима и сродницима на коришћење, па се с правом сматра jeдним од
зачетника туризма у тој ваздушној бањи. Сваке године код те колибе,
на локалитету, познатом под именом Калуђерске (Манастирске) баре, о
Пантелијевдану организован је велики народни вашар, који је након II
светског рата пресељен на Дивчибаре.
Добитник је више одликовања и других јавних признања. На предлог министра просвете и црквених послова још 29. јуна 1904. године
добио је Oрден Карађорђеве звезде.
БИБЛИОГРАФИЈА: Буди задовољан оним што ти је Бог дао (Зајечар 1894);
Ускршња посланица (Ниш 1896); Историјске заслуге српскога свештенства
(оба реда) у служби св. православља и народа свог (Београд 1895); О слави или
крсном имену (Зајечар 1899); Катихизис за народ или разговор о хришћанскоправославној вери (Зајечар 1909), Духовно злато – Збирка кратких правила,
поука и упутстава за духовни живот (Крагујевац 1924); Духовна градина –
Збирка мудрих изрека св. отаца за духовни живот (Крагујевац 1926).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Српске новине (убудуће: СН), Београд, 195, 8.
септембра 1904; Споменица педесетогодишњице призренске богословско учитељске школе, Београд 1924, 96; Споменица Тимочке епархије 1834-1934,
Сремски Карловци, 1934, 15-18; В. Ђорђевић: Крај једне династије, Београд

121

1905-1906, I, 310, III, 512; М. Радојчић: Мионичанин - епископ тимочки, „Мионички запис“, Мионица, 14/ јул-август 1994; С. Вуковић: Српски јерарси, Београд – Подгорица- Крагујевац 1996, 311, 312; З. Ранковић: Вујић, Мелентије,
БЛВК, Ваљево 1996/1997, I, 195. и 396; М. Радојчић: Мелентије Вујић пети
владика тимочки, „Архивско наслеђе“, Зајечар, 2005, 3, 29-52; М. Радојчић:
Војвода Мишић и његови Колубарци у рату 1912-1918, Београд 2006, 308-310;
А. Новаков: Вујић Мелентије (Љубомир), СБР, Нови Сад 2006, II, 364-367; М.
Радојчић: Завичај војводе Мишића – Мионичка општина, Београд, 2008. и М.
Радојчић, З. Ранковић и М. Трифуновић: Фото- монографија Мионице: Завичај војводе Мишића, Ваљево, 2011.

ВУКОВИЋ, ДРАГОМИР Љ., официр - пешадијски бригадни генерал (Чачак, 7. III 1876 – Београд, 3. X 1947). Отац Љубомир, свештеник, мајка
Анка, домаћица. Основну школу и шест разреда
гимназије завршио у Чачку и Нишу. Као питомац
XXXI класе Ниже школе завршио је Војну академију у Београду. Свршио је и Виши курс официрске школе.
На почетку каријере био је командир вода у
ВА и Краљевој гарди, а потом у IV и X пешадијском пуку, где је био и ађутант. Касније је био на
служби у команди Шабачког војног округа.
Учествовао у ратовима од 1912-1918. године као водник и командир чете. У I балканском рату био је командир I чете II батаљона X
пешадијског пука II позива, па ађутант истог батаљона. У II балканском
рату био је командир чете у V прекобројном пуку. Као командир чете у
X пешадијском пуку учествовао је у гушењу албанске побуне крајем
1913. године. У I светском рату био је командир Mитраљеског одељења, командант батаљона у VI и IV пешадијском пуку II позива. Током
1916. године командовао је батаљоном у XV и XVI пуку, а онда прелази на рад у Генералштабни одсек Министарства војног.
После рата обављао је више одговорних дужности, међу којима:
команданта батаљона, шефа одсека у ГШ и Министарству војске и морнарице (убудуће: МВМ), команданта пука, команданта пешадијске бригаде и помоћника команданта дивизијске области. У Ваљеву је службовао од 1928. до 1938. као помоћник, заменик и заступник команданта
Дринске дивизијске области и био председник Месног одбора Аеро
клуба и Обласног одбора Јадранске страже.
У Априлском рату 1941. заробљен је и интерниран у Немачку, одакле је отпуштен средином 1942. године због болести. Са супругом
Зором (26. V 1882 - 22. VIII 1963) имао је синове (Љубомира и Слободана) и ћерке (Оливеру и Милену).
За показану храброст и умешност у командовању добио је више
ратних и мирнодопских одликовања (Ордене белог орла IV и III. реда,
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Ордене Светог Саве IV, III и II реда, Златну и сребрну медаљу за храброст и грчки Ратни крст). Због великог доприноса пробоју Солунског
фронта 1918. одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV
реда. Имао је и све споменице за учешће у ратовима 1912-1918. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП БЈВ. К- 2015/828; Споменица
седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850 – 1925, Београд 1925, 257,
295; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938 , 520; Илустрована војна
енциклопедија, (убудуће: ИВЕ), Београд, 1939; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 281. и 424; М. Радојчић: Вуковић Драгомир,
БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. 1, стр. 187. и 188. З. Трипковић: Развој спорта у
Ваљеву (1870-1990) и допринос војске у књизи Ваљево, постанак и успон градског средишта, Ваљево, 1994; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине
Југославије 1918-1941, Београд 2004, 305; М. Радојчић: Некадашња војна елита, „Ваљевски алманах“, Београд, 2013, књ. 7, 77. и В. Иветић: Вуковић, Драгомир Т, СБР, Нови Сад, 2006, књ. II, 450-451.

ВУКОВИЋ, СТЕПАН М. – Степа, земљорадник и каплар (Комирић, Осечина, 18. XI 1873 –
Комирић, 25. III 1960). Отац Милош и мајка Савка
(рођ. Продановић), земљорадници. Основну школу
завршио у Белој Цркви код Крупња. Живео у месту
рођења и бавио се пољопривредом.
Учествовао је у оба балканска и I светском рату.
Као каплар - извиђач V пешадијског пука Дринске
дивизије нашао се на обали Дрине, на граници према Аустроугарској, оног дана када је Народна скупштина Краљевине Србије у Нишу расправљала о
ултиматуму бечког двора. У праскозорје тог дана, командант пука мајор
Војислав Арсенијевић, послао га је са патролом да осмотри шта се догађа
с друге стране Дрине. Патрола је из Старе Љубовије видела на другој
обали реке, крај касарни у Братунцу, аустроугарску војску постројену у
каре, која је у ставу мирно слуша говор свог команданта. Дохватио је
пушку и са 1.800 метара испалио први српски хитац на противничку војску. Том приликом оборио је аустроугарског команданта са белог коња.
И после се као обвезник легендарног V пешадијског пука храбро борио и
у многим другим борбама и другим војним акцијама.
За заслуге на бојном пољу одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима (указ 11 102) и петнаестак других
одликовања, међу којима и Орден за храброст руског цара Николаја II.
Према ауторима књиге Србија у ратовима 1912-1918, с посебним освртом на ваљевски крај (Ваљево, 1972, 216) Истакао се августа 1914.
године јер је похватао неке Аустријанце на стражи.
У браку са Милевом - Милком Ђурић имао је три кћери (Даницу
удату у Црниљево, Наталију у Станковиће у Комирић и Смиљану у
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Ђуриће у Комирић) и три сина (Владана, Добривоја и Властимира) и за
којих је остало бројно и успешно потомство. Властимир је завршио
правни факултет и као добровољац учествовао у I светском рату, а
касније био судија и председник суда у више места. Властимиров син
Влатко (Охрид, 3. IV 1938) доктор техничких наука и редовни професор Универзитета у Новом Саду, био је народни посланик у прва два
сазива вишестраначке Народне скупштине Србије, са листе СПО.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ј. Раичевић: Објавио рат Аустроугарској, „Политика“, Београд, 1959/60; Ж. Тодоровић: Пао је командант с белог коња, „Политика“, Београд, 4. августа 1960: Н. Н. Сељак који је први на Дрини испалио хитац
на Аустроугарску војску, „Политика“, јун- јули 1964; М. Прелевић и Р. Ђорђевић: Каплар који почиње рат, „Солунци“, специјални додатак Дуги, Београд, мај
1984, стр. 7; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990,
424; М. Радојчић: Вуковић, Степан – Степа, БЛВК, Ваљево, I. књ. III свеска,
стр. 202-3; Ј. Јањић: Човек који је почео Први светски рат, „Рађевац“, Крупањ
2004, стр. 55-57; М. Радојчић: Комирић и Комирићанци, Календар Колубара,
2009, 232-238 и Г. Н. Шимић: Комирић некад и сад, Шабац 2009; М. Радојчић:
Рађевски витези слободе, „Призор“, Лозница 2010, бр. IX, стр. 116 – 127; М.
Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ Ваљево 45/2011, 69 – 92;
Казивање Томе Вуковића из Комирића, пуковника ЈНА у Београду; Александра
Вуковића, из Комирића, председника ОО СУБ НОР-а у Пожаревцу и Продана
Петровића из Комирића, председникa ОО СУБ НОР-а Осечина.
.

ВУЧЕТИЋ, МИЛУТИН П., официр - бригадни генерал (Шабац, 22. XII 1883. – Београд, 1. V
1936). Отац Петар. Након завршене основне школе
и шест разреда гимназије у родном граду као питомац XXXIV класе завршио је НШ ВА, а потом и
Нижи курс АШГ 1922. године.
У чин поручника унапређен је 1909, капетана II
класе 1913, мајора 1915, потпуковника 1920, пуковника 1924. и бригадног генерала 1933. године. Служио се француским језиком.
Почео је радити као водник у Дринском артиљеријском пуку. До 1913. године борио се као командир вода у Дринском артиљеријском пуку и учествовао у освајању Једрена. Потом дејствовао као командир батерије у Дунавском пуку II позива. У I светском рату био је командир батерије у истом пуку и на служби у штабу
Битољске дивизијске области. Посебно се истакао при паду Кајмакчалана, а теже је рањен 24. октобра 1916. године.
После завршених ратова службовао је у Загребу, Сарајеву, Кикинди, Нишу и Београду, обављајући разне дужности. Затим је био командант III и V артиљеријског пука, командант артиљерије Моравске дивизијске области и шеф Личног одсека Артиљеријске инспекције. Био је и
привремени судија у Великом војном суду и члан Војно-дисциплинског
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суда (убудуће: ВДС). Од 1923. био ожењен Анком удовом Петра Пркића из Сарајева.
Одликован је са 13 домаћих и три страна одликовањима. Међу
којима је и Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 521;
Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд,
1925, 304; Споменица шабачке гимназије 1837-1937, Шабац, 1937,164; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 302. и 424; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд 2004, 303;
В. Иветић: Вучетић, Милутин, СБР, Нови Сад, 2006, књ. II, 520. и В. Бујшић:
Подрињци за незаборав, Београд, 2010, 66..и 67. .

ВУЧИЋЕВИЋ, ПЕТАР Н., официр - потпуковник (Оклетац, Бајина Башта, 23. III 1864 – Београд, 4. II 1942). Отац Никола и мајка Павлија били су пољопривредници. Завршио је основну школу и два разреда
гимназије па је неко време радио у трговини. У војску је ступио 1884.
године. Учествовао је у српско-бугарским ратовима 1885/86. и 1886.
године. Потом се активирао на служби у војсци и уз рад дошколовавао.
Редовно је напредовао од потпоручника до коњичког потпуковника. Највећи део војне службе провео је у гарнизону Ваљево, где је радио као
ађутант Ваљевске окружне пуковске команде, командир I ескадрона
Дринског коњичког пука I позива и ађутант Дринске дивизијске области.
Учествовао је у балканским ратовима и сузбијању Албанске побуне
1913. године. Од јула 1914. до фебруара 1916. био је ађутант Дринске
дивизијске области и командир I ескадрона Дринског артиљеријског
пука I позива. Два пута је тешко рањаван: у бици на Брегалници 1913. и
у борбама на Годомину код Смедерева 1915. године. После балканских
ратова био је на раду у штабу Дринске дивизије, а после реорганизације
српске војске на Крфу у саставу Вардарске дивизије. Током ратова
1912-1918. године претрпео је значајну материјалну штету, али је његов
захтев за обештећење усвојен са 51%.
Након завршетка ратних окршаја поново је на служби у штабу
Дринске дивизијске области у Ваљеву. Касније је гарнизонер у овом
граду на Колубари и помоћник команданта Војног округа у Шапцу. Као
пензионер живео је у Београду. Био је ожењен Катарином кћерком
Панајота Панајотовића, бившег трговца из Шапца. Имали су синове
Предрага и Берислава.
За заслуге у миру и рату добио је: Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, Споменицу краља Петра I; Златну медаљу за храброст,
Медаљу за ревносну службу и пет споменица за учешће у пет ратова.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1980; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 521; Ново време, Београд, од 5. фебруара 1942, 6; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 424; М. Исић: Материјално страдање ваљевског становништва у Првом светском рату, Ваљево 1996,
29; Љ. Гавриловић: Вучићевић Н. Петар, БЛРК, Бајина Башта 2008, 61-62.
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ГАВРИЛОВИЋ, БРАНИСЛАВ Д., земљорадник и народни посланик (Бабајић, Љиг, 6. VIII 1889. Бабајић, 7. V 1953). Отац Драгић, пореклом из Планинице код Мионице, био је абаџија и трговац у Горњој
Топлици, а мајка, Крстина, рођ. Јанковић, домаћица.
Поред њега имали су још три сина: Михаила, Драгослава и Миливоја. Основну школу завршио је у Цветановцима код учитеља Адама Станимировића, а
онда је остао код куће да се бави пољопривредом.
Редовни војни или кадровски рок, регулисао је 1911. године у II
чети I батаљона V пешадијског пука Краља Милана у Ваљеву. Активно
је учествовао у оба балканска и I светском рату. У II балканском рату
рањен је на три места, али то није оставило неке озбиљније последице
по његово здравље. Током I светског рата као резервни наредник у I
чети IV батаљона V пешадијског пука I позива учествовао је у више
борби те јединице, а нарочито се истакао у Церској и Колубарској бици.
На Церу, кад је било наређено да одступају, он и командир чете остали
су да штите одступницу. При том се снашао и брзо и прецизно бацао
бомбе на противника који је надирао и нанео му велике губитке.
За време борби на Колубари аустроугарски војници су прецизно и
немилосрдно тукли наше положаје на Гукошкој страни. У жељи да осујети те нападе командант Тимочке дивизије затражио је од војника да
му покажу где је противничка кухиња, верујући да се у близини ње
налази нека значајнија команда противника. Довели су му Гавриловића
као доброг познаваоца терена, који је после обављеног извиђања
открио стратегијске положаје противника у Ивановом потоку, у атару
родног Бабајића, по којима је касније веома ефикасно дејствовала
тимочка артиљерија. Због тога су Аустроугари морали изненада да
напусте дотадашње положаје и да се брзо повуку. Иза себе оставили су
велике количине оружја, муниције, хране и одеће.
Тешко рањен у бутну кост почетком 1915. године у борбама недалеко од Младеновца, на релацији Лепеница – Багрдан, пребачен је у
смедеревску болницу, где је заробљен и интерниран у Мађарску. Имао
је срећу да све то преживи и да се по завршетку I светског рата врати у
домовину и на сопствено имање. Наставио је да се бави пољопривредом
и убрајао се међу имућније људе у свом крају. За испољену храброст и
пожртвовање током 1914. и 1915. године одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен указ
ФАО 11 123, од 15. јуна 1915. године. Поред њега добио је и Златну
медаљу за храброст, неки енглески ратнички орден и више споменица.
Као припадник Демократске странке 1927. године изабран је за
председника бабајићке општине. На парламентарним изборима 1931.
био је заменик посланичког кандидата Јовише Кандића, трговца из
Мионице, који је победио у Колубарском срезу. Пошто је после годину
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дана Кандић погинуо у саобраћајној несрећи заменио га је на посланичкој дужности. У току II светског рата сарађивао је са партизанским
покретом.
Бранислав Гавриловић женио се два пута. Први пут Росом Радишић
из Козеља, која је умрла 1916.године. Други пут 1921. године са Настом
Пауновић из Пепељевца код Лајковца. Из та два брака имао је седморо
деце.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: СВЛ, Београд, 1915 број 482; АЈ, Фонд КД, Подаци
о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 521; З. Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у
ваљевском крају 1918-1941, Ваљево 1981, 155; С. Читаковић: На илегалним
стазама, Ваљево 1988, 169. и 199; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац 1990, 424; М. Радојчић: Гавриловић Бранислав у БЛВК, Ваљево,
1996/97, књ. I, 215-216; Д. Божић: Исправља очеву биографију, Ревија Колубара, Ваљево, октобар 1997, М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у
ратовима 1912-1918, Београд 2006, 310-312; М. Радојчић: Гавриловић, Бранислав Брана, СБР, Нови Сад, 2006, књ. II, 579; M. Радојчић: Љижани носиоци
Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 103-105; Казивање Драгића Гавриловића,
земљорадника из Бабајића; Казивање Јездимира Јанковића, дипломираног
правника у пензији у Ваљеву из Бабајића.

ГАВРИЛОВИЋ, ДРАГУТИН Ж., трговац и
друштвени радник (Ваљево, 20. XII 1868 – Београд,
29. I. 1937). Отац Живко, зв. Добра или Добро
Сокољанин, трговац и председник Ваљевске
општине, а мајка Јелка, кћи Ранка Гођевца, врло
имућног трговца и индустријалца из Ваљева.
Основну школу и три разреда гимназије завршио је
у родном граду.
Драгутин - Гиле положио је приправнички
испит за Трговачку академију у Линцу. Потом је
радио као трговац у више београдских фирми.
Током 1897. постао је сувласник мануфактурно-галантеријске радње у
Београду, у Кнез Михаиловој улици која је од 1922. пословала под именом Марко Вулетић, Гавриловић и компанија. Брат му Миливоје држао
познату кафану Код знака питања у Београду.
Активно је учествовао у друштвеном животу. У Београдској трговачкој омладини (убудуће: БТО) био је члан Школског одбора, члан
Управног одбора (од 1899), секретар и потпредседник (од 1904). Радио
је и као члан Уређивачког одбора Трговинског гласника (од 1908). Један
је од оснивача хуманитарног друштва Краљ Дечански. Годинама је био
у управи Београдског трговачког фонда, председник Надзорног одбора
Хипотекарне банке и Финансијског одбора Београдске берзе. Од 1923.
био је члан масонске ложе Шумадија.
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Завршио је Курс за резервне официре и имао чин потпуковника у
резерви. Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године. На
жалост о том виду његовог ангажовања немамо конкретнијих сазнања.
Одликован је Орденом Карађорђеве звезде, Златном медаљом за
храброст, Орденом југословенске круне, Орденом Светог Саве III степена, Oрденом белог орла IV степена и руског Црвеног крста.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ко је ко у Југославији, Загреб-Београд 1928, 36;
Споменица деведесетпетогодишњице Трговачког фонда и његове Хипотекарне банке 1903-1928, Београд 1929, 127, 146; Споменица Београдске трговачке
омладине 1880-1930, Београд 1931, 77, 199, 244; М. Ранков: Гавриловић, Драгутин Ж., СБР, Нови Сад 2006, књ. II, 581-582 и М. Младеновић: Порекло и
родослов фамилија из Доње Буковице (Берловине – Скрајник – Дрмник) (Славе
Св. Николе), Љубовија 2013, 131.

ГАВРИЛОВИЋ, МИЛОВАН С., пуковник и војни аташе (Калањевци, Љиг, 1876 - Белановица, Љиг,
28. XI/11. XII 1931). Потиче из једне од најстаријих
породица у Качеру, а његов отац Савко, пореклом из
Живковаца, као трговац радио је у Белановици и Драгољу. Основну школу завршио је у Белановици, а гимназију у Београду. Са XXVIII класом завршио је НШ
ВА. Током 1907. и 1908. студирао је и право у Паризу.
Службовао је као потпоручник у Београду, а пред
Мајски преврат 1903. године због умешаности у пуч
премештен је у Књажевац. После промене на српском престолу био је
војни аташе у Француској и Италији. Добро је говорио француски и
италијански језик.
У балканским ратовима 1912-13. борио се као командант батаљона
XX пешадијског пука. Учествовао у опсади Једрена али око начина и
резултата његовог ангажовања постоје одређене контроверзе. Док појединци тврде да је он са својом јединицом освојио Једрене и заробио
команданта одбране Једрена Шукри-пашу, дотле други тврде да је изазвао инцидент својим измишљеним тврђењем, да је он заробио Шукрипашу, који се, већ раније био предао бугарским трупама. Отуда његов
надимак Шукри-паша. У II балканском рату командовао је III батаљоном XVII пешадијског пука.
Борио се у многим борбама Првог светског рата и показао се храбрим и умешним, чак неустрашивим. Његови ратни другови су тврдили
да га куршум неће. Активно је учествовао у спремању и спровођењу
Солунског процеса 1917. године као један од чланова Одбора за ликвидацију пуковника Аписа и другова из кога је уклоњен јер је постао
излишан због својих измишљених и апсурдних тврђења.
Од 1920. године био је командант XVII пешадијског пука. Последњу службу након Првог светског рата обављао је као командант војног
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гарнизона у Ваљеву. Пензионисан је у чину потпуковника, а изгледа да
је касније унапређен у чин пуковника. Као пензионер до смрти живео је
у новосаграђеној вили на Змајевцу у Белановици. Доста се ангажовао
на изградњи и уређењу родног места. Умро је после краће болести од
запаљења плућа. Сахрањен је на белановачком гробљу.
За ратне заслуге добио је више одликовања и других признања.
Међу којима и Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена. О
томе је објављен и указ 9 885. Имао је Медаље Милоша Великог, Орден
белог орла V степена, Орден југословенске круне IV степена, медаље за
храброст и војничке врлине и све споменице за учешће у ратовима од
1912. до 1918. године.
У браку са Францускињом Полом Ешнеро, рођеном 1887. у Паризу,
од оца Еугена и мајке Анријете, која га је дуго надживела имао је три
сина и три кћери (Олга, Јелена и Бранка). Син Петар је завршио студије
грађевине у Француској и након II светског рата градио хидроцентрале
по Србији. Александар и Андрија живели су у Београду и стрељани по
одлуци нових власти.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-44/387; М. Гавриловић:
Како сам заробио Шукри-пашу, Илустрована ратна кроника, Нови Сад, 23, 29.
марта (10. априла) 1913, 189-191;, Ратник, Београд, октобра 1936, 182-183; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 522; М. Живановић: Пуковник Апис,
Београд 1955, 661; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије
1850-1925, Београд 1925, 661; М. Радовановић и М. Јаћимовић: Белановица,
Белановица 1974, 62-64; М. Јаћимовић: Ратниково слово, Чачак 1980; А. В.
Петровић: Како се предао Србима Шукри-паша, бранилац Једрена, 1913 у Спомен књига ослободилачких ратова 1912-1918, 26-29; М. Јаћимовић: Пуковник
Милован Гавриловић, освајач Једрена, Календар Ваљевац, Ваљево 1994, 142144; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 179 –
180 и 424; М. Плећевић: Историјски преглед и порекло становништва Трбушнице, Трбушница, 1991, 177-178; М. Јаћимовић: Качерци некад и сад, Ваљево
1994, 39 – 40; М. Јаћимовић: Два Гавриловића, „Политика“, Београд, 13.
новембар 1994, 10; М. Јаћимовић: Гавриловић Милован у БЛВК, Ваљево
1996/97, I књ. IV св, 217-218; Ђ. Ђурић: Гавриловић, Милован, СБР, Нови Сад,
2006, књ. II, 590; М. Божовић: Белановица, Ваљево 2012, 157- 158. и M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 105-106.
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ГАВРИЋ, МИЛОЈЕ М., пољопривредник – столар и резервни
поднаредник (Осладић, Ваљево, 1875 – Осладић, 1925). Отац Матија и
мајка Обренија, пољопривредници. Основну школу учио је и завршио у
Доњој Каменици. Пре и после ратова од 1912. до 1918. године био је
земљорадник и столар у родном месту.
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У Списку носилаца Карађорђеве звезде са мачевима објављеном у књизи
Томислава Влаховића Витезови Карађорђеве звезде (Аранђеловац, 1990) води
се под именом Миливоје Гаврић.
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Са браћом Радојем и Милојем учествовао је у
ратовима 1912-1918. године. Припадао је I чети IV
батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије II
позива. Иако је спадао у ред старијих војника,
борио се храбро и упорно. Током Колубарске битке са још двојицом војника уништио је митраљеско гнездо које је сејало смрт међу српским борцима и заробио противничку посаду. За тај подвиг
одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О чему је објављен
указ 11 102. Имао је и Албанску споменицу и све
три споменице за учешће у ратовима од 1912. до
1918. године.
Био је ожењен Настом рођ. Поповић, домаћицом из ваљевске Каменице и добио три сина и једну кћи. Његов најстарији син Сретен Гаврић (Осладић, 1900 - Ваљево, 1980) био је учесник
Првог светског рата и носилац Албанске споменице, а најмлађи Раденко Гаврић (Осладић, 1920), борац НОП током Другог светског рата и
носилац Партизанске споменице 1941. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 522;
МИАВ: Збирка Удружења носилаца Албанске споменице Ваљево; МK Каменица: ЗМК, Матична књига умрлих; Србија у ратовима 1912-1918. године са
освртом на Ваљевски крај, Ваљево, 1972,.300-301; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990; 347. и 424; М. Радојчић: Гаврић,
Милоје у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. I, 225; М. Радојчић: Носиоци Карађорђеве звезде у Ваљевском крају, у књизи Ваљево 1914-1918, Саопштење са научног скупа Ваљевски крај у Првом светском рату, Ваљево, 2000, 330; И.
Милић: Гаврић, Милоје, СБР, Нови Сад, 2006, књ. II, 600-601; Ж. Живковић:
Осладић – летопис незаборава, Ваљево, 2007. и Ж. Живковић; Сто најпознатијих из Осладића, Осладић, 2013, 17.
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ГАЈОВИЋ, АНДРИЈА
М., земљорадник и каплар (Тометино
Поље, Пожега, 22. фебруара 1880 – Кајмакчалан, 1918). Отац Милун.
Редован војни рок регулисао је у III чети I батаљона X (Таковског)
пешадијског пука од 1. маја 1902. до 1. новембра 1903. године.
Учесник је оба балканска и Првог светског рата. Посебно се истакао као каплар у резерви V пешадијског пука, па је одликован Златним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен
указ 11 102. Храбро је погинуо у једном јуришу на противнички положај.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла, М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 522; Т.
122

Милан Шантић и Томислав С. Влаховић га помињу као Андреју Гајовића
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С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 424 и Љ.
Гавриловић: Носиоци Карађорђеве звезде, „Пожешки годишњак“, Пожега
2003, 152.

ГЛИГОРИЋ, ЦВЕТИН М., земљорадник и
резервни артиљеријски наредник (Остружањ, Осечина, 5. III 1871 - Остружањ, ?, IX 1943). Отац
Милан био земљорадник, а мајка Станојка домаћица. Служећи војни рок у Првој пољској артиљеријској батерији од 1893. до 1895. године стекао је чин
резервног артиљеријског наредника.
Са братом Миладином, који је погинуо на
Солунском фронту, учествовао је у балканским и I
светском рату. Био је наредник у III пољској батерији Дринског артиљеријског пука II позива. Истакао се у више борби и других акција, а на Чумића брду код Крагујевца
био је теже рањен. По његовој заповести прецизном артиљеријском
ватром срушен је торањ на цркви у Ориду, селу код Шапца, где је било
митраљеско гнездо које је сејало смрт у редовима Српске војске.
По повратку са фронта вратио се кући и наставио мукотрпан живот
пољопривредника. Био је жилав, мудар и разборит сељак. Носилац је
Златног војничког ордена Карађорђеве звезде са мачевима (указ 11 102)
и Албанске споменице. У образложењу за доделу Карађорђеве звезде
пише да ју је добио за осведочену личну храброст и пожртвовање на
бојном пољу у рату против Аустро-угарске 1914/15. године. Одликован
је и Златном медаљом за храброст, руским Орденом св. Георгија IV степена и све три споменице за учешће у наведеним ратовима. Од војводе
Степе Степановића награђен је коњичким карабином.
Цветин – Цвејо имао је три брака. У браку са Катом Арсеновић из
Остружња имао је по два сина (Живојина и Живорада) и кћери (Крстину и Живку). Са Станом рођ. Солдатовић из Бастава код Осечине имао
је четири сина; Михаила, Борисава, Тихомира и Чедомира). У трећем
браку са Митром, рођ. Ђуричић из Братачића код Осечине имао је сина
Милана и кћи Војку. Иза њих остало је бројно и успешно потомство.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 523; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 425; М. Радојчић: Глигорић, Цветин Цвејо, БЛВК, књ. I, св. II, Ваљево, 1998; Ж. Ј. Грујичић:
Солунац из Остружња, „Подгорац“, Осечина, бр. 2, од 31. децембра 1998, 5; Т.
Пивнички-Дринић: Глигорић, Цветин Цвејо, СБР, Нови Сад, 2006, књ. II, стр.
703. и М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево
45/2011, 69 – 92 и Казивање Драгана Глигорића, службеника из Осечине.
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ГОЂЕВАЦ, МИЛОРАД В., лекар и национални радник (Ваљево, 12. III 1860 - Београд, 21. IX
1933). Син Васе, трговца-извозника, и мајке Анке,
рођ. Карамарковић, домаћице. Основну школу и
нижу гимназију учио је у Ваљеву. Више разреде
гимназије завршио је у Београду, а медицину студирао и завршио у Бечу. Као стипендиста Ваљевског округа присуствовао је сахрани кнеза Александра Карађорђевића и због тога изгубио стипендију.
Радио је прво као срески лекар у Књажевцу, па
као лекар београдске општине и од 1899. био шеф општинских лекара у
Београду. Током 1925. године постављен је за начелника у Министарству социјалне политике и ускоро пензионисан. Држао је јавна предавања о чувању и неговању здравља. Један је од зачетника оснивања хитне
медицинске помоћи у Београду. Радио је на оснивању уређењу завода
за стерилизацију млека. Био је члан Српског лекарског друштва (убудуће: СЛД) и аутор више објављених дела.
Од 1903. године почео је окупљати становнике Београда, родом из
неослобођених крајева који су били под турском окупацијом. . Сматрао
је да српски народ у Старој Србији треба заштити од Арнаута и Бугара
Био је иницијатор и један од организатора четничке (комитске) акције у
још неослобођеним крајевима од Турака. Организовао је 1904. године
Одбор за руковођење том акцијом, у коме су били ангажовани истакнути родољуби и јавни радници. Радио је на прикупљању четника и материјалних средстава.
Учесник је балканских и Првог светског рата. Добио је чин санитетског потпуковника. Учествовао је у раду Друштва Свети Сава и
другим националним и хуманитарним организацијама. Био је члан
масонске ложе Побратим и члан управног одбора Београдске задруге.
Његова супруга Љубица, рођ. Ђурић, лекар, завршила је средњу
школу у Београду и дипломирала на Медицинском факултету у Женеви, где је промовисана за лекара. Специјализирала је интерну медицину
и радила од 1896. као лекар Опште државне болнице у Београду. Крајем 90-их година XIX века била је на служби у Београдској општини,
као општински лекар. Током балканских ратова и Првог светског рат
била је лекар ОДБ мобилисана и радила у Резервној војној болници,
која је била смештена у Капетан-Мишином здању.
Милорадова кћи из првог брака Анка, удата Суботић (Београд 1890
- Њујорк, 1983) школовала се у Србији, Немачкој и Француској. Завршила је Правни факултет у Београду, где је и 1932. године одбранила
докторат. Била је члан више државних делегација које су учествовале
на бројним међународним правним скуповима, а посебно се истицала у
борби за права жена. Удата за Ивана Суботића, нашег дипломату у
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Лондону 1941. године, где су и провели Други светски рат. Потом су
отишли у САД где је остала до смрти. Била је блиска пријатељица сликарке Милене Павловић Барили, књижевника Јована Дучића и многих
других познатих личности.
Др Милорад Гођевац одликован је Орденом Карађорђеве звезде IV
реда, Орденом белог орла и Медаљом за ревносну службу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СлН, Београд, 189, од 15. августа 1929, 34; Споменица Београдске трговачке омладине 1880-1930, Београд, 1931, 107-108,
162; Аноним: Умро је Др М. Гођевац покретач четничке акције „Политика“,
Београд, 22.9.1933,12; Л. Лазаревић: Мали поменик, Београд, 1935, 12-13; Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду 1839-1939, Београд,
1939, 456; СЛД. Споменица 1872-1972, Београд, 1972, 121, 182; В. Илић: Национални рад др Милорада Гођевца, Архив за историју здравствене културе
Србије, Београд, 1990, бр. 97- 106. М. Радојчић: Гођевци из Ваљева, „Напред“ ,
Ваљево, 2527. и 2528, 4. и 11. јул 1997, 5; М. Радојчић: Гођевац, Милорад,
БЛВК, Ваљево,1997, књ. I, св. IV, 248-249; М. Радојчић: Ваљевац иницијатор
комитских акција, „Напред“, Ваљево, 2589, 11.9.1998,13; М. Радојчић: Ваљевци сахрањени на Новом гробљу у Београду, Календар Колубара, Ваљево, 2000,
бр. X, стр. 248-257; М. Милановић: Биографски лексикон Познати српски
лекари, Београд – Торонто, 2005, 171. и А. Новаков: Гођевац, Милорад, СБР,
Нови Сад, 2006, књ. II, 727.

ГОЂЕВАЦ, РАНКО Ђ., механџија, трговац и
индустријалац (Зарубе, Ваљево, око 1817 – Ваљево,
17. I 1908). Пореклом из села Гођевића код Сребренице у Босни. Отац Ђуро, чувени неимар поклонио
му хан, магазу и 70 дуката да ради трговину. Ступио
је у везу са власницима великих фирми у земљи и
Европи и основао породичну трговачку и индустријску компанију са фирмама у Ваљеву, Забрежју и
Београду.
У прво време претежно је трговао разноврсном
робом са Сарајевом и још неким градовима у Босни. Од шездесетих
година XIX века преоријентисао се на трговину са партнерима северно
од Ваљева, у Београду, Пешти, Бечу и другде. Међу првима у Србији
почиње да тргује са сувом шљивом, која постаје веома тражена у Европи. Кад је стекао велики иметак у Београду 1842. године отвара трговачку радњу гвожђарско-металном и техничком робом која је све до
Другог светског рата била једна од најзначајнијих. Спадао је међу оне
ваљевске трговце који су сачували до краја свој углед и били пример
исправне трговине.
Постепено је посао препуштао синовима који су задржали назив
његове фирме: имали добру организацију рада и строгу поделу посла.
Од државе је 1888. добио искључиву повластицу на 15 година за
фабричку израду многих металних предмета. Касније су те повластице
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више пута потврђиване. Са великим пореским и царинским олакшицама био је дужан да у својој радионици спроведе фабрички систем рада
и да запосли раднике из Србије. Његова фабрика деценијама била је
једина у Србији која је оправљала машине и израђивала делове за њих.
Није се битније ангажовао у политици мада је сматран за обреновићевца и либерала. Био је члан Клуба дванаесторице, друштва које се
бринуло о развоју и напретку Ваљева. Фебруара 1877. године изабран
је за посланика ваљевске вароши на Великој народној скупштини, која
је одлучивала о миру са Турском. Помагао је на разне начине своје многобројне пословне пријатеље и подржавао при осамостаљивању оне
који су се код њега учили трговини и угоститељству.
Од 1841. био је у браку са Персидом – Персом Тадић, сестром Живка Тадића, такође богатог и угледног трговца из Ваљева, који је више
пута биран за председника Ваљевске општине и народног посланика.
Имали су осам синова: Марка, Јована (трговца у Ваљеву) Петра, Јеврема (рентеријера), Милоша (трговца извозника), Драгутина (адвоката),
Светозара (индустријалца) и Владмира-Влајка (гвожђарског трговца у
Београду) и три кћери: Јелену, Ану и Даринку, које је добро удао.
Као врло успешан индустријалац и привредник добијао је похвале,
награде, медаље, повеље и одликовања. На предлог министра народне
привреде још 29. јуна 1804. године добио је Орден Карађорђеве звезде.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СН, Београд, 195, од 8. септембра 1904; Споменица Београдске трговачке омладине 1880-1930, Београд 1931, 38; Л. Лазаревић: Мали поменик, Београд, б. г. и, 74-76; Ваљево и околина, Београд 1956; Р.
М. Драшковић: Из старог Ваљева, Ваљево, 1970, 14, 27; Р. М. Драшковић: Из
прошлости Ваљева, Ваљево, 1973, 79-84; Н. Вучо: Развој индустрије у Србији
у XIX веку, Београд, 1981 Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу, Ваљево, 1990, 252258; М. Радојчић: Гођевци из Ваљева, „Напред“, Ваљево, 4. и 11. јула 1997, 5;
З. Ранковић: Гођевац, Ранко, БЛВК, Ваљево 1996/1997, књ. 1, 250-251; М.
Радојчић: Света Гођевац – познати српски индустријалац, „Ваљевски алманах“; Београд, 2000, III, 247.-272 и А. Новаков: Гођевац, Ранко, СБР, Нови Сад,
2006, књ. II, 728- 729.

ГОЂЕВАЦ, СВЕТОЗАР Р., индустријалац и добротвор (Ваљево,
28. III 1863 – Београд, 6. IX 1940). Потиче из угледне и врло имућне
трговачке породице Персиде и Ранка Гођевца. Основну школу и два
разреда гимназије завршио у Ваљеву, а трећи разред гимназије у Панчеву. Трговачку академију учио и завршио у Љубљани. Учесник је у Српско-бугарском рату 1885. године.
Након тога почео је да ради у фирми свога оца у Београду. Поверена му је управа над првом српском приватном ливницом основаном
1888. године у Београду, која је производила пољопривредне справе и
метални намештај. Пред Први светски рат фабрика је запошљавала око
350 радника али је убрзо запаљена. После рата обновио је фабрику и
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створио велику и јаку индустрију због чега се с правом сматра за једног
од пионира индустријализације у Србији.
Био је оснивач и потпредседник Индустријске
коморе, члан Трговачког суда и председник Управног
одбора Јадранско-подунавске задруге. Ангажовао се
и у раду Удружењу Ваљеваца и Ваљевки у Београду,
па је биран и за почасног председника тог Удружења.
Са браћом подигао је цркву на Новом гробљу у
Ваљеву и саградио хотел Гођевац који је наменио за
дом стараца у Ваљеву.
Целог живота бавио се хуманитарним радом. Био
је добротвор Ваљевске трговачке омладине, помагао
је друштво Привредник (био члан Патроната), као и изградњу будистичког храма (1929), јединог у Европи.
Са супругом Зорком (рођ. Јовановић из Београда) није имао деце.
Умро је после тешке саобраћајне несреће на путу Ваљево - Београд.
За свој рад добио је више награда, одликовања и других јавних
признања. Поред осталих добио је и Орден Карађорђеве звезде. Био је
проглашен и за почасног грађанина родног Ваљева.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: НЕ, Београд, 1928, I, 492; Ко је ко?, Загреб, 1928,
38; Споменица Београдске трговачке омладине 1880-1930, Београд 1931, 66,
122, 256; Аноним: Београдски индустријалац Светозар Гођевац умро је јуче,
„Политика“ , Београд, 7. септембра 1940; М. Радојчић: Гођевци из Ваљева,
„Напред“, Ваљево, 4. и 11. јула 1997, 5; М. М. Костић: Успон Београда, Београд, 2000, књ. II; М. Радојчић: Гођевац, Светозар у БЛВК, Ваљево 1996/1997,
књ. I, 251-252; М. Радојчић: Света Гођевац – познати српски индустријалац,
„Ваљевски алманах“; Београд, 2000, бр. III, 247-272; Н. Л. Гаћеша: Српско привредно друштво „Привредник“ (1914- 2000), Нови Сад, 2003. и А. Новаков:
Гођевац, Светозар Р., СБР, Нови Сад, 2006, књ. II, 729.

ГОЈКОВИЋ ИЛИЈА М., официр – генерал и
министар ( Дреновац, Параћин, 12. I 1854123 – Средоземно море код Сицилије, 15. II 1917). Основну школу
завршио је у Сикирици код Ћуприје, а два разреда гимназије у Крушевцу. Са 16. година добровољно је ступио у Први пешадијски пук Народне војске. Напредовао је од каплара 1871 до генерала 1912. године. Учествовао је Српско-турском рату 1876-1878, у балканским и Првом светском рату.
Значајан део радног века провео је на служби у у
Ваљеву као: командант V пешадијског пука Краљa Миланa (18961898), командант I пешадијске бригаде Дринске дивизијске области
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(1899) и командант Дринске дивизијске области (1905-1910), када је
постављен за министра војног Краљевине Србије. У оквиру војне
реформе коју је спроводио 1910. године I дивизион Артиљеријског пука
из Лознице пребачен је у Ваљево, а I батаљон XVII пешадијског пука
премештен у Лозницу.
У Првом балканском рату командовао је Моравском дивизијом I
позива и учествовао у борбама око Прилепа и Куманова, када је осујећен маневар турског VII корпуса и, у садејству са Дринском дивизијом,
натеран у бекство. За овај успех унапређен је у чин генерала. У Другом
балканском рату био је запажен у Брегалничкој бици, пошто су његови
корпуси допринели преокрету у српску корист.
По избијању Првог светског рата био је на челу Моравске дивизије
I позива и учествовао у Церској бици. Током повлачења, на челу тимочке оперативне војске, одбио је нападе Бугара у Качаничкој клисури.
После доласка на Крф, због нарушеног здравља, отишао је на лечење у
Француску. Приликом повратка брод је торпедован. Налазио се у чамцу
за спасавање када га је командант немачке подморнице позвао на предају. Одговорио је револверским хицима. Посада подморнице је узвратила и убила га.
За заслуге стечене у миру и рату добио је више домаћих и страних
одликовања. Међу њима су и два Ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV и III реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К - ; В. Ђорђевић: Историја
српско-бугарских ратова, Београд 1908, 1159; Д. М. Стојадиновић: Српска
народна скупштина 1908-1911, Београд 1911, 28-29; НЕ, Загреб, 1928, 1, 492;
М. Живановић: Пуковник Апис, Београд 1955; С. Скоко: Други балкански рат
1913, Београд 1968, 342; ВЕ, Београд, 1972, III, 22 3; М. Димитријевић: Знаменити Параћинци, Параћин 1996, 72-74; М. Радојчић: Гојковић, Илија, БЛВК,
Ваљево, 1996/1997, I, 252; Љ. Поповић и М. Милићевић: Војни министри Кнежевине о Краљевине Србије 1862-1918, Београд 1998,167, 170 и М. Милићевић: Гојковић, Илија, СБР, Нови Сад 2006, II, 733-734.

ГОРДИЋ, ЖИВКО Ј., студент права и резервни артиљеријски
поручник (Ужице, 9. XI 1889 - Ћириковац, 29. IX 1915). Као студент
Правног факултета Универзитета у Београду ступио у Први светски
рат. Веома брзо се истакао и постао ордонанс – извиђач у штабу III
дивизиона Дринског пољског артиљеријског пука. Одликован је официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, јуни 1922, 155; Споменица студентима Београдског универзитета погинулим у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1918. год, Београд, 1930, 41; Шантић: Витези слободе, Београд 1938,
523. и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 425.
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ГОСПАВИЋ, ИЛИЈА А., учитељ и резервни
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официр (Богатић, Ваљево , 31. I 1891– Вирут, Кајмакчалан, 13. IX 1916). Отац Алексије и мајка Лепосава, пољопривредници. Основну школу учио је у
Лелићу и Лесковицама. Пет разреда гимназије завршио је у Ваљеву, а даље школовање наставио у Учитељској школи у Јагодини, коју је завршио 1911.
године. Потом је отишао на одслужење редовног војног рокa у Школу резервних официра, где је положио
и испит за резервног пешадијског потпоручника. Већ
у фебруару 1912. године добио је прво запослење у
Основној школи у Рајковићу код Мионице.
Први балкански рат затекао га је у чину резервног наредника, у
који је ступио као водник V пешадијског пука Краља Милана Дринске
дивизије I позива. Убрзо потом преведен је у официрски ранг и био
запажен у борбама на Рујну, Куманову, Бакарном Гумну и Битољу.
Током Српско-бугарског рата посебно се истакао бици на Брегалници
17. јула 1913. године, када је са својим водом, који је био на предстражи на ушћу Злетовске реке у Брегалницу, успео да задржи продирање
противника. Тиме је омогућио свом пуку да најпре запоседне, а потом и
успешно брани коту 650, која је имала велики стратегијски значај. И у
познатој борби на Говедарнику показао је задивљујућу храброст и умешност у командовању.
Као командир чете у истом пуку 1914. године учествовао је у борбама на Липници, Рађевом камену, Лозници и Гучеву. Својим држањем
и радњама служио је за пример свима у чети, па је у Церску битку ушао
са Златном медаљом за храброст Милош Обилић. Током борби на Дрини заробио је чету противничких војника са комплетном опремом и два
јахаћа коња. Међутим, крајем 1914. године и сам бива заробљен у околини Ваљева, па је на путу за интернирање у аустроугарске логоре
спроведен у равни Срем. Искористио је тренутак непажње својих чувара и побегао. Као патриота вратио се у своју јединицу и наставио борбу
за ослобођење свог народа. Током борби на Вучаку код Смедерева
упорно и успешно је бранио положај своје чете у тренутку док су се
друге јединице почеле повлачити.
При одступању наше војске штитио је одступницу, па је на простору између Крушевца и Јанкове клисуре теже рањен у ногу, али ни тада
није оставио своје ратне другове. Те године бива унапређен у чин
резервног поручника. И након преласка Албаније и реорганизације
наше војске на Крфу остао је командир I чете II батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива. У борбама на Солунском фронту,
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често су му додељивани веома деликатни и напорни задаци. Један од
њих био је да се освоји врх Кајмакчалана, односно кота 2525. Храбро је
пао извршавајући тај задатак смртно рањен у стомак. Војници су га
изнели са фронта и однели до Трећег завојишта Дринске дивизије у
село Баточин, где је издахнуо, а потом и сахрањен. Касније, његови
посмртни остаци пренети су и покопани у Микру крај Солуна. Чувени
антропогеограф и професор Љубомир Павловић, као ратни извештач са
фронта, забележио је да је и на самрти викао: Напред по цену живота
недајте ове положаје. Све што смо задобили изгубићемо, ако изгубимо
ове положаје.... Сви у напад и напред!
За показану храброст, испољено пожртвовање и умешност у командовању одликован је официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда. О томе је објављен указ 31 224. Са северне стране цркве
манастира Ћелије код Ваљева, близу гроба Илије Бирчанина, обор кнеза испод Медведника, родбина му је подигла велики споменик. На
њему пише: Илија Госпавић из Богатића, учитељ, резервни поручник,
живи 25. година, погибе на Кајмакчалану, бранећи храбро своју отаџбину.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Љ. Павловић: Илија Госпавић: СГ, Солун, 285,
од 25. октобра 1916, 1-2; Споменица учитељима и учитељицама изгинулим и
помрлим у ратовима 1912-1918, Београд 1924, 44-45; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 523; Србија у ратовима 1912-1918. године са освртом на
Ваљевски крај, Ваљево, 1972; Љ. Госпавић – Гавриловић: Овако је било, „15
септембар“, Београд, март 1983, 3; А. Јевтић: Летопис манастира Ћелије,
Ваљево, 1985; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,
1990; 425; М. Радојчић: Госпавић Илија у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. I, 252;
М. Радојчић: Госпавићи из Богатића, „Напред“, Ваљево, 18. и 25. јула 1997, 5;
М. Радојчић: Илија Госпавић, „Запис“, Мионица, 15/2006; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 312- 315;
А. Новаков: Госпавић, Илија, СБР, Нови Сад, 2006, књ. II, 756-757. и М. Госпавић: Село Богатић ваљевски, Ваљево, 2008, 127-129.

ГРУЈИЧИЋ, МИЛУТИН С., резервни пешадијски капетан II класе (Бањевац, Крупањ, 14. V 1874 – Браздаста коса, 18. XI 1916), Био је
командир IV чете III батаљона V пешадијског пука Краља Милана
Дринске дивизије. Погинуо је у нападу на Грушнички вис. Тада је погинуо још један официр а рањено девет војника.
За испољену храброст и умешност у командовању одликован је
официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда. О томе
је издат и објављен указ број 31 224.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, јуни 1922, 141; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 524; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 425; Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана„ 1912-1920, Ваљево, 1998, 207 и 275 и . М. Радојчић: Рађевски витези слободе, „Призор“, Лозница, 2010. бр. IX, 116 – 127.
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ДАМЈАНОВИЋ
ДИМИТРИЈЕ К., официр –
потпуковник (Смедерево, 22.VII 1887 – Брник, Битољ,
Македонија). После основне школе и шест разреда
гимназије завршио је НШ ВА 1900. године и произведен у чин потпоручника. Чин поручника добио је
1904, капетана II класе 1908, капетана I класе 1911,
мајора две године касније, а потпуковника 1916. године. До 1905. године радио је као водни официр у IX
пешадијском пуку, наредне две године био је ађутант у истом, а потом
командир чете до 1912. године.
У балканским ратовима био је командир чете у IX пешадијском
пуку I позива. Од децембра 1913. године радио је као командир чете у
ППШ у Београду. У I светском рату био је командант II батаљона V
пешадијског пука I позива, а од новембра 1916. године командант II
126
батаљона XXIII пешадијског пука . Био је храбар, предузимљив и
умешан у командовању. Пао је у борби против Бугара изнад села Брника на Црној Реци. Сахрањен је у Солуну.
За заслуге у миру и рату одликован је Медаљом за војничке врлине,
Споменицом краља Петра I и официрским Орденом Карађорђеве звезде
са мачевима IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Шематизам Србије, 1901-1904; Споменица
седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд 1925, 182;
Споменица погинулих и умрлих официра у рату 191-1920, Београд 1932; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 524; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 374-375, 425. и Б. Пророковић-Лазаревић:
Дамјановић, Димитрије Ђ, СБР, Нови Сад, 2007, III, 78-79.

ДАМЈАНОВИЋ, МИЛОСАВ Ђ., официр дивизијски генерал (Смедерево, 20. I 1876 – Београд,
11. XI 1932). Отац Ђорђе, трговац и мајка Персида,
домаћица. После основне школе у месту рођења завршио је шести разред гимназије у Пожаревцу. У НШ
ВА ступио је 28. септембра 1893. године са XXVI класом. Вишу школу ВА завршио је 1. новембра 1902.
године са X класом. Први официрски чин добио је 2.
августа 1896. године. У чин мајора унапређен је 6.
априла 1909, а пуковника 1. октобра 1915. године. Чин дивизијског
генерала добио је 21. октобра 1923. године.
Почео је радити као водник у IV гардијском батаљону и IX пешадијском пуку а 14. октобра 1900. постао је ађутант II пешадијског пука
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Помиње се и под презименом Дамњановић.
Према писању Влаховића био је командант батаљона у VII батаљону Дунавске дивизије.
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Кнез Михаило. После завршене Више школе Војне академије био је
командир II чете III батаљона IX пешадијског пука, ордонанс официр
на служби у Двору краља Петра I Карађорђевића. Од маја 1909. био је
класни старешина Војне академије, а од новембра 1910. године командант I батаљона II пешадијског пука Кнез Михаило.
У балканским ратовима учествовао је као командант батаљона II
пешадијског пука. Током Првог светског рата бивао је командант VI
кадровског, а од 21. новембра 1914. до 9. новембра 1915. године командант XVII пешадијског пука Дринске дивизије I позива. По одласку из
XVII пешадијског пука извесно време био је командант XIV пешадијског пука I позива, командант Бањског одреда и на служби у Дунавској
дивизији.
Након завршетка Првог светског рата бивао је: командант Румског
војног округа; командант Потиске пешадијске бригаде и командант
Потиске дивизијске области. Од почетка 1929. године био је инспектор
пешадије и председник Испитне комисије за полагање испита за чин
мајора у свим главним родовима војске. Пензионисан је 1932. године, а
после краће болести и преминуо.
Био је познат по својој храбрости и умешности, па је добио већи
број домаћих и страних одликовања. Као командант XVII пешадијског
пука Дринске дивизије I позива 1915. године одликован је Oрденом
Карађорђеве звезде са мачевима IV степена. Пред ње добио је и Oрден
Карађорђеве звезде (1904); Медаљу за војничке врлине (1905), Сребрну
медаљу за храброст (1912), Oрден белог орла (1914) и још два ордена
Белог орла са мачевима IV степена (1918, 1920), Орден Карађорђеве
звезде III степена (1924), Орден Светог Саве II реда (1928) и Орден
Југословенске круне (1930). Од страних одличја добио је руски Орден
св. Станислава са мачевима IV реда (1917), пољски крст Милитар V
степена (1924) и румунску круну I реда (1929). Дакле, имао је три ордена Карађорђеве звезде.
У браку са Зорком кћерком Милеве и Николе Јовановића, трговаца
из Пожаревца имао је сина Милорада, рођеног 1912. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-270/613; НЕ, Загреб, 1928,
књ.1, стр 472; Политика, Београд, 12. XI 1932, 3; Ратник, Београд, фебруар
1933, 135-143; М. Шантић: Витезови слободе, Београд 1938, 524; Војна енциклопедија, Београд (убудуће: ВЕ), 1939, 467-468; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 425. и М. Бјелајац: Дамјановић, Милосав Ђ: СБР, Нови Сад, 2007, III, 89.

ДИВАЦ, ВЕСЕЛИН В., железнички радник и редов (Ваљево,
24.VIII 1881 – Крагујевац, 11. IV 1941). Oтац Васа и мајка Ковина,
пољопривредници у Ваљеву. Као редов српске војске учествовао је у
оба балканска и Првом светском рату. Посебно је био запажен својом
храброшћу и сналажљивошћу у борбама на Церу и Колубари. За заслу140

ге из рата одликован је Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима, Златне медаље за храброст и више других признања.
У периоду између два светска рата живео је у
Крагујевцу и радио као чувар железничког магацина. Веселин Дивац са својим саборцима у Априлском рату 1941. године, храбро се супротставио
надирућим немачким фашистичким хитлеровским
јединицама. Јуначки је погинуо у одбрани Железничке станице Крагујевац. Четири дана касније
сахрањен је на Палилулском гробљу у Крагујевцу.
Сваке године борачка организација Крагујевца
полаже венце и цвеће на његов гроб. Једна улица у
крагујевачком насељу Палилула где је живео ратник Веселин Дивац, носи његово име.
У браку са Милевом имао је петоро деце. Међу њима: кћи Живадинку и сина Живорада, познате предратне скојевце, који су храбро
изгинули у Народноослободилачкој борби (убудуће: НОБ). Њихова
кућа била је сигурно уточиште илегалних партијских радника па су у
њој донете многе значајне одлуке за развој НОП-а у Шумадији. У знак
сећања на њих на њој је постављена спомен плоча.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига рађених ваљевске
цркве; Д. М. Петровић: Крагујевац априла 1941; На матури револуције, Крагујевац, 1983, 445; Ж. Марковић: Солунци и потомци - породице солунаца, Београд, 1987, 78-82;

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДРАГУТИН И. – Уча, официр - бригадни генерал (Алексинац, 26. X 1865. – Београд 16. VII 1921). Отац Илија, окружни благајник и
мајка Љубица, домаћица. Основну школу и шест разреда гимназије завршио је у Крагујевцу. Потом је
прeшао у Реалну гимназију у Београду. Као ученик
виших разреда београдске Реалке почео је радити као
привремени учитељ у Ропочеву код Сопота, па му
отуда и надимак Уча.
Учествовао у рату против Бугарске 1885/86. као
добровољац. Већ 10. фебруара 1886. године ступио је у НШ ВА са IX
класом. Пошто се показао вредним, одговорним и спретним убрзо
потом завршио је и ВШ ВА. Од 1905. до 1909. године био је командант
Окружне пуковске команде и XVII пешадијског пука у Ваљеву. У овом
граду 1906. образовао је Ваљевско витешко гимнастичко друштво
Душан Силни и био његов први председник.
У балканским ратовима био је командант IV пешадијског пука I
позива. У Првом светском рату био помоћник и заступник команданта
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Дринске дивизијe II позива и помоћник команданта Дринске дивизије I
позива, командант Крајинског одреда од октобра 1915. до марта 1916. и
помоћник команданта Тимочке бригаде. Двадесет другог јуна 1916. упућен у Русију за команданта II дивизије Добровољачког корпуса Срба,
Хрвата и Словенаца, а потом је био и командант Шумадијске дивизије.
После Првог светског рата био је командант целокупне жандармерије Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (убудуће: Краљевине СХС),
па га је на том положају и смрт затекла. У тај посао унео је све своје
способности и сву енергију, којом га је природа обдарила. Тако је
постао њен први организатор, коју је ујединио, уредио, снабдео, улио
дух. Поред редовне дужности био је председник Војнодисциплинског
суда. За време Првог светског рата Аустроугарски војници по његовој
процени нанели су штету његовој непокретној имовини у Ваљеву од 49.
213 динара. Комисија за накнаду ратне штете установила је да му је
учињена штета од 54.000 динара или 109,73%.
За заслуге у рату био је одликован великим бројем домаћих и страних одликовања. Међу којима добио је и два ордена Карађорђеве звезде
са мачевима IV и III степена. О томе су објављени укази 8 383 и 978.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 294/371; Д. Миленковић:
Некролог ђенерала Драгутина Димитријевића „Уче“, „Ратник“, Београд, 1923,
148-149; Споменица седамдесетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 174,251,355; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 525; ВЕ,
Београд, 1939, 508; В. Стојановић: Заслужни синови. Биографије заслужни
људи са територије источне Србије и Поморавља, Београд, 1940, 66-67; З.
Трипковић: Развој спорта у Ваљеву (1870-1990) и допринос војске, у књизи
Ваљево – постанак и успон градског средишта, Ваљево 1993; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990; 425; М. Радојчић: Димитријевић Драгутин – Уча у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. I, 302/3; М. Исић: Материјално страдање ваљевског становништва у Првом светском рату, Ваљево,
1996, 29; Ђорђевић Б, Ковач М. и Шарановић Ј: Српски војни поменик, Београд, 2003, 118; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 19181941, Београд, 2004. и В. Иветић: Димитријевић, Драгутин И., СБР, Нови Сад,
2007, III књ. 222-223.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИЛИВОЈЕ Ђ., официр - дивизијски генерал (Алексинац, 10. XII.1878 – Београд, 18. VI 1947). Потиче из официрске породице. Син је санитетског пуковника и министра Ђорђа,
брат генерала Милана и пуковника Велимира. Нижу школу Војне академије завршио је 1898. са XXVIII, а ВШ ВА 1903. са XI класом и полугодишњи стаж у Француској 1908. године. Почео је радити као командир вода и батерије, а затим је био ађутант Артиљеријске инспекције,
члан Комисије за пријем пушака у Немачкој и на служби у Војнотехничком заводу (убудуће: ВТЗ).
Од јуна 1912. до августа 1913. године био је у Општевојном одељењу Министарства војног и опорављао се после операције. Потом је био
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на служби у Штабу Тимочке дивизије I позива, командант II дивизиона
Дринског артиљеријског пука I позива. На почетку I светског рата био
је командант дивизиона Дринског пољског артиљеријског пука. Након
реорганизације српске војске на Крфу био је командант Дринског пољског артиљеријског пука (1916-1917). У првом делу операција на
Солунском фронту био је и заступник команданта дивизијске артиљерије, потом командант десне дивизијске групе, састављене из свих
видова артиљерије при нападу и освајању Кајмакчалана. Од 14. октобра
1917. до краја рата био је начелник Штаба Команде артиљерије I армије. Тешко је рањен 1914. године.
После рата обављао је више одговорних дужности. Поред осталог био је: командант Бјеловарске
окружне пуковске команде, командант Савске артиљеријске бригаде, командант Шумадијске дивизијске
области, помоћник команданта V армијске области.
У чин пуковника унапређен је 1915, бригадног генерала 1923, а дивизијског генерала 1925. године. Пензионисан је са преводом у резерву 1934. године. У
Априлском рату 1941. године је заробљен, интерниран и враћен у земљу 1942. године. Није прихватио
позив да уђе у војни окупациони апарат.
Од 1906. био је ожењен Радмилом кћерком Мите С. Стојановића,
адвоката из Ниша. Имали су кћи Јелицу удату за артиљеријског поручника Вукашина, сина армијског генерала Јанка Вукотића.
Одликован је са 14 домаћих одликовања, међу којима је и орденима
Карађорђеве звезде са мачевима IV степена и Карађорђеве звезде IV
степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Споменица седамдесетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 265, 288, 358; Ко је ко у Југославији, Загреб –
Београд, 1928, 30; НЕ, Загреб, 1928, књ. I, 508; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 525; ВЕ, Београд, 1939, 509-510; В. Стојановић: Заслужни синови. Биографије заслужни људи са територије источне Србије и Поморавља,
Београд, 1940, 125-126; ; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 374-375; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004; В. Иветић: Димитријевић, Миливоје Ђ, СБР,
Нови Сад, 2007, 3 књ, 245. и С. Ц. Ћирковић: Ко је у Недићевој Србији: 19411944; лексикон личности: слика једне забрањене епохе, Београд 2009, 155.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДОЈЕ Т. , земљорадник и резервни пешадијски наредник (Тулари, Уб, 29. III 1881- Тулари, 17. VIII 1958). Отац
Тома, пољопривредник, умро је 1905, а мајка Крунија (рођ. Симић из
Тулара), домаћица, 1925. године. Родитељи су му били скромни, вредни
и честити људи, средњег имовног стања.
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Као и огромна већина сеоских младића из његове генерације остао
је у селу и бавио се пољопривредом. За разлику од њих завршио је
четири разреда основне и један разред Ниже пољопривредне школе у
Шапцу. Током 1903. и 1904. године регулисао је редовни војни рок у III
чети II батаљона V пешадијског пука Краљ Милан у Ваљеву. Пошто је
рано остао без оца морао је млад преузети бројне кућевне обавезе на
себе. То га је очеличило али и учинило одговорнијим.
Учествовао је у ослободилачким ратовима од
1912. до 1918. године и показао се изузетно ангажованим и храбрим. Као резервни наредник II чете IV
батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I
позива починио је више јуначких дела. За њих је
добио: Сребрну медаљу за храброст; Златну медаљу
за храброст; руски орден Светог Ђорђа IV степена,
Албанску споменицу и споменицу за учешће у сва
три ослободилачка рата од 1912. до 1918. године.
Златним војничким Oрденом Карађорђеве звезде
са мачевима одликован је јер је приликом пробоја непријатељског
фронта на Руднику, крајем 1914. године први стигао на противничке
положаје и заробио групу војника са већом количином оружја и муниције. О додели тог одликовања објављен је указ ФАО 11 102, од 15. јуна
1915. године. Његови потомци тврде да је имао још једно високо одликовање пошто је оборио неки противнички авион. Наводно то је било
забележено и дуго било истакнуто на сталној изложбеној поставци у
Војном музеју на Калемегдану у Београду. Наводно сваке четврте године од Њ. В. Краља добијао је по једног коња за своје потребе.
У периоду између два светска рата наставио је да обрађује своје
имање и да се постепено укључује у политички живот. Припадао је
Радикалној странци и годинама биран је у органе Земљорадничке
задруге у Туларима, па и за њеног председника. Био је веома комуникативан и разуман човек а често је истицао да се свака власт мора поштовати али не и волети. Био је веома хуман и радо је помагао Роме и сиротињу па се говорило да је сиротињска или циганска мајка.
Имајући у виду његову ратничку прошлост и углед четници су га
1943. године поставили за председника Месног равногорског одбора у
селу. На тој дужности није се довољно ангажовао, па ни замерао људима. По ослобођењу Тамнаве помагао је народноослободилачки покрет,
па је чак вршио мобилизацију младића из Тулара и околних села за
потребе партизанских јединица. Годинама организовао је и водио предвојничку обуку за ваншколску омладину.
Био је ожењен Маријом Бановић, домаћицом из Дружетића код
Коцељеве, чије брат Љубисав између два светска рата биран за председника општине у Голој Глави. Имали су: сина Бошка, пољопривредника, и кћи Наталију, удату у Ружичиће из Свилеуве код Коцељева.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АJ, Фонд КД, Збирка података носилаца ордена
Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ, бр. 479 за 1915. годину; М. К. Тулари:
ЗМК, Матична књига рођених; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 526;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 425; М.
Радојчић: Димитријевић Радоје, у БЛВК, Ваљево,1998. књ. I, допунска свеска,
стр. 401; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 46/2012,
117- 153; Казивање Љубисава Димитријевића земљорадника из Тулара (Радојевог унука); Kaзивање Тихомира Терзића, пуковника ВЈ из Тулара у Београду и
Бранислава Сарића, професора одбране из Тулара у Убу.

ДОБРИЧИЋ, АВРАМ Ђ., официр - пешадијски поручник (Село
Лајковац, Лајковац, 1890 – 16. IX 1916, Кајмакчалан). Отац Ђорђе и
мајке Станија – Стана, дев. Нинковић били су пољопривредници. Остао
је млад без оца, а мајка му се преудала доводећи му очуха у кућу. Са
новим мужем изродила је сина Игњата и више кћери. И Аврамов брат
Косан и полубрат Игњат учествовали су и погинули у ослободилачким
ратовима од 1912. до 1918. године. Пошто се ни Косанов син Драгољуб
није женио, а у међувремену је умро, то у селу Лајковцу више нема
никога од чланова ове породице.
Основну школу завршио је у месту рођења, остао у селу и бавио се
пољопривредом. Кад је отишао на одслужење редовног војног рока
заволео је војску па је иако материјално добро ситуиран одлучио да се
активира на служби у српској војсци. Уз рад се усавршавао па је и
напредовао у војној хијерархији.
У I балкански рат ушао је у чину наредника. Као водник – наредник истицао се у више борби и других акција које је његова јединица
водила, а нарочито у борбама на Рујну и Куманову зашто је ванредно
унапређен у чин потпоручника и одликован Златном медаљом за храброст. И у Другом балканском рату био је веома запажен својим храбрим држањем и целокупном активношћу.
На почетку Првог светског рата још више се истицао херојским
подвизима. Остало је записано да се доста експонирао у борбама око
Тршићког брда (17. IX 1914) и на још неким положајима. Такође, био је
веома запажен и у Колубарској бици, посебно на положају око Мрамора 3. децембра 1914. године. Фебруара 1915. године унапређен је у чин
активног пешадијског поручника. Посебно се ипак истакао 8. новембра
1915. године код Крушевца и Јанкове клисуре, пошто је два пута успео
да одбије противничке нападе. Погинуо је храбро на Кајмакчалану, по
једном извору 13. а по другом 16. септембра 1916. године, као водник
III чете I батаљона V пешадијског пука.
За показану храброст на бојном пољу Аврам Добричић одликован је
официрским орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена. О
томе је објављен указ ФАО бр. 9 780. Међутим, нисмо успели сазнати за
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који је конкретан подвиг добио то наше највеће ратно признање. Такође,
прича се да је имао још нека одличја али нисмо успели дознати која.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Нов. Д. Солдатовић: Аврам Добричић, СГ,
Солун, бр. 295, 04. 11. 1916, 2: М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938,
526; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 425;
Ратовање Петог пешадијског пука „Краљ Милан“ 1912 – 1920, Ваљево, 1996,
79, 108, 145, 171, 270, 271, 273 и 27 ; Ратник, Београд, јуни 1922, стр. 154; М.
Радојчић: Лајковчани – носиоци Карађорђеве звезде, Напред”, Ваљево, бр.
2655, од 17.12.1999, стр. 10; В. Миљанић: Лајковачка Тамнава у прошлости –
порекло становништва, Лајковац, 2007, 530; Казивање Миливоја Марковића,
пензионера из села Лајковца и Казивање Жике Марковића, наставника из села
Лајковца, 26. јула 2001. године.

ДРАГИЋЕВИЋ, СТОЈАДИН И., земљорадник и резервни артиљеријски поднаредник (Село Мионица, Мионица,? – Космај, октобра
1915). Отац му, Иван Драгићевић, (1856-1908), био је напредан пољопривредник, пре свега одличан воћар и вешт калемар, али и успешан
политичар, па је два пута биран за председника мионичке општине, а на
парламентарним изборима 1897. године изабран за посланика Среза
колубарског у Скупштини Краљевине Србије. Учествовао је у Српскотурском (1876-1878.) и Српско-бугарском рату 1885. године. У браку са
Драгињом рођ. Јанковић, домаћицом из села Мионице, Иван је имао
три сина и пет кћери. Сви његови синови - Владимир, Миладин и Стојадин били су активни учесници у ослободилачким ратовима од 1912.
године. Од њих тројице само је Миладин преживео ратне страхоте али
се он непосредно по ослобођењу земље преселио у Београд. Све Иванове кћери биле су добро удате.
Стојадин је основну школу завршио у родном месту и посветио се
пољопривреди. Чим је стасао похитао је на одслужење редовног војног
рока. Војску је служио у јединицама тешке артиљерије у Нишу. Као
вредан и одговоран војник свакодневно се трудио да поверене задатке
обави благовремено и на најбољи начин, па је унапређен у чин резервног артиљеријског поднаредника.
У балканским и Првом светском рату учествовао је као ордонанс
Дринске дивизије I позива. Поред тога што је благовремено, поуздано,
прецизно преносио наређења претпостављених својим потчињенима и
био стално на услузи надређеним старешинама, храбро се борио у свим
биткама које је водила његова јединица. Посебно се истакао у одбрани
Београда, а нарочито у борбама око Аде Циганлије, Смедерева и на
Космају. Нажалост, у окршајима на Космају смртно је рањен октобра
1915. године, где је и сахрањен.
Указом ФАО бр. 11 123, од 15. јула 1915. године, који још увек
чувају потомци, одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве
звезде са мачевима. У образложењу о додељивању високог ратног
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одличја стоји да је одликован за осведочену храброст на бојном пољу
против Аустроугара 1914/15. године.
У браку са Инђијом, дев. Туфегџић, (1888-1967), домаћицом из
истог села, имао је троје деце. Син Иван, зв. Мића, рођен је непосредно
после очеве погибије.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 526; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 426; М. Радојчић: Драгићевић, Стојадин, у БЛВК, Ваљево, 1998, књ. I, доп. св. 401-402; М.
Радојчић: Стојадин Драгићевић,“ Запис“ Мионица, 13/15.01. 2006, 13; М.
Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд,
2006, 315-317; Казивање проф. др Бранислава Драгићевића, универзитетског
професора медицине у Београду; Казивање Милоша Петровића, пензионера из
Мионице; Казивање Драгице Ђукић, рођ. Драгићевић, пензионера у Београду и
Записи са надгробних споменика у селу Мионици.

ЂЕЛОШЕВИЋ, ДРАГОШ М., официр - бригадни генерал (Књажевац, 29. X 1884 – Београд, 8.
III 1935). Отац Миладин, а мајка Лепосава. Рано
детињство провео је у Лесковцу, а основну школу и
гимназију завршио у Нишу. Као питомац XXXIV
класе завршио је Нижу, а као питомац XXIII класе
ВШ ВА. У чин мајора унапређен је 1918, пуковника
1928, а бригадног генерала 1934. године. На почетку војне каријере радио је у Зајечару, Књажевцу и
Нишу као водник у пешадији и инжењерији и ађутант команданта Инжењерије.
У ратовима 1912-1913. био је командир II чете Моравског инжењеријског полубатаљона II позива, а од јула 1914. до септембра 1919. био
је командант Дринског инжењеријског полубатаљона. Био је посебно
запажен у борбама које су вођене на Гучеву, по Мачви, око Шапца и
Смедерева, на Соколу, Крвавици и Добром пољу, истичући се храброшћу и присебношћу. За време борби у Мачви сакупио је расути батаљон војника и официра који су опседнути његовим поступцима наставили борбу, извршили противнапад и повратили изгубљене положаје.
После рата био је командант IV инжењеријског батаљона (Карловац), начелник инжењерије Дравске дивизијске области (Љубљана),
шеф Грађевинског одсека Инжењеријско-техничког одељења МВМ,
начелник Наставног одељења Команде инжењерије, командант Саобраћајне команде и командант Которског одреда.
У браку са Софијом кћерком Љубице и Ђуре Владисављевића имао
је кћи Мирославу и сина Милана. Служио се немачким и француским
језиком.
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Одликован је већим бројем мирнодопских и ратних одликовања
међу којима и Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, Орденом белог орла са мачевима IV реда и другим.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-343/88; НЕ, Загреб- Београд, 1928; Б. Љ. Мирковић: + Драгош М. Ђелошевић, „Ратник“, Београд, мај
1935, св. V, 149-151; Политика, Београд, 9, март 1935; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 527; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац, 1990, 149, М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004 и М. Бјелајац: Ђелошевић, Драгош М, СБР, Нови
Сад, 2007, књ. III, 485- 486.
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ЂЕНИСИЋ , МЛАДЕН М., земљорадник и
резервни пешадијски потпоручник (Горња Букови128
ца, Љубовија, 15. V 1886 – Брaздаста коса, 13. XI
1916). Отац Михаило, земљорадник и трговац сувом
шљивом, а мајка Јока (рођ. Ковачевић из Грчића)
домаћица. Рођен је и одрастао у бројној сеоској
породици.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Био је веома храбар и предузимљив. Као
резервни пешадијски потпоручник и водник IV чете
I батаљона V пешадијског пука Краља Милана починио је више подвига. Зато је одликован Медаљом за храброст Милош Обилић и официрским орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, о чему је објављен указ 3 224.
Шестог новембра 1904. године засновао је брак са Косаном Кнежевић,
рођеном 1883. године у Горњој Буковици, од оца Симе и мајке Петре.
Изродили су кћи Дикосаву, која је умрла као дете и синове: Луку и Радисава, који су помрли као деца, Станимира и близанце Видоја и Цветка.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СH, Крф, 106, 10 1916, 1; Ратник, Београд, мај
1923, 145; М. Шантић: Витези слободе, Аранђеловац 1938, 527; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 426; Ратовање Петог
пешадијског пука „Краља Милана“ 1912 - 1920, Ваљево, 1996, 208, 274. и М.
С. Младеновић: Родослов фамилија из Савковића и Врхпоља: потомци Орловића, Љубовија - Београд, 2013, 177-181

ЂОРЂЕВИЋ, ДОБРОСАВ С., официр - пешадијски мајор (Ваље129
во, 17. IV 1880 – Мачков камен, 5. X 1914 ). Отац Стеван, пољопривредник, трговац и кафеџија, мајка Јелена, домаћица. Основну школу и
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Милан Младеновић пише да се он презивао Ђунисић.
Према писању Младеновића погинуо је на Рововској Коси на Кајмакчалану.
129
Према подацима из војног часописа Ратник из Београда, од августа 1923.
године погинуо је 12. септембра 1914. године.
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шест разреда гимназије завршио je у Ваљеву, а Нижу и Вишу школу
Војне академије у Београду.
Као водни официр службовао је у XV и XVII
пешадијском пуку, где је извесно време био и ађутант
пука. Потом је више од четири године био заступник
командира и командир III чете III батаљона V пешадијског пука. Има података да је припадао илегалној
организацији Уједињење или смрт, у народу познатијој као Црна рука.
Као капетан I класе и командир I чете V пешадијског пука Краља Милана Дринске дивизије учествовао је у оба балканска рата. За изузетну храброст и старешинску способност 6. јуна 1913. унапређен је у чин пешадијског мајора. У Први
светски рат ступио је као ађутант Дринске дивизије I позива, али убрзо
прекомандован за командира чете у IV пешадијском пуку Стеван
Немања. Пошто је у једном јуришу храбро погинуо командант тог пука
Душан Пурић преузео је команду над IV пешадијским пуком, док је
његову чету преузео принц Ђорђе Карађорђевић.
Мајор Добросав Ђорђевић тешко је рањен у јуришу на положаје
моћне аустроугарске солдатеске на Мачковом камену. Од задобијених
рана ускоро је издахнуо. Његови посмртни остаци касније су пренети и
сахрањени на Новом гробљу у Ваљеву, уз све војне почасти и присуство родбине, пријатеља, колега и многих грађана Ваљева и околине.
Његову неустрашивост описао је официр и песник Милосав Јелић у
збирци Србијански венац која почиње стиховима:
Добросаве, подигни обрве
Да ти видим око од пламена.
Ено свиће с Мачковог камена
И ево већ чете избијају прве.
Ров душмански леш је попунио..
Разведри се, пркосна делијо!
Доста ли си делио мегдана,
Нагазио леша душманскога,
Рвања се наситио злога
Јуначких се наносио рана...
Сад, кад падаш смрћу мученика
Остави нас насмејана лика!
Добросав Ђорђевић је добио више ратних и мирнодопских одликовања, међу којима је и Oрден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда
(1913. године).
Шестог јуна 1905. године склопио је брак са Десанком, кћерком
Живане и Сретена Јеротића, oпанчара из Ваљева. На дан његовог
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шестомесечног помена Десанка је приложила 50 динара за пострадале
из Босне.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-350/262; МИАВ: ЗМК,
Матична књига рођених и венчаних ваљевске цркве и Фонд Окружног суда
Ваљево, Списи Инвалидског суда; Пијемонт, Београд 6. марта 1915, 3; М.
Јелић: Србијански венац, песме, Нови сад, 1919, 81; Ратник, Београд, август
1923, 151; Споменица седамдесетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 180, 293; М. Ж. Живановић: Пуковник Апис, Београд, 1955; Љ. Трајковић: Казивања о старом Ваљеву, Ваљево, 1980; Р. М. Драшковић: Баир и
Тешњар , „Напред“, 12. 9. 1969; Србија у ратовима 1912-1918. с освртом на
Ваљевски крај, Ваљево, 1972; Б. Обрадиновић: Младост у Тешњару, Календар
Колубара за 1992, Ваљево; Б. Вујић: Ваљевци у одбрани Београда, „Напред“,
18. новембра 1994, 7; М. Радојчић: Ђорђевић Добросав у БЛВК, Ваљево
1996/97, књ. 1, стр. 341-342. и М. Николић: Ђорђевић, Добросав, СБР, Нови
Сад, 2007, књ. 7, 535.

ЂОРЂЕВИЋ, КОСТА Р., официр - дивизијски генерал, командант и војни писац (Шабац, 31.
VII 1885 – Београд, 30. VI 1959). Отац Радојица и
мајка Наталија. Основну школу и шест разреда
гимназије завршио у родном граду. Као питомац
XXXVI класе Ниже и XXII класе ВШ завршио је
ВА у Београду.
Највећи део свог радног века провео је у Ваљеву. Као командир Митраљеског одељења XVII
пешадијског пука отишао је у балканске ратове.
Потом је био командир IV чете IV батаљона тог
истог пука. На почетку Првог светског рат лечен је у ваљевској болници, а потом био командир Митраљеског одељења у Моравској дивизији
I позива и командир Митраљеске чете у Вардарској (Југословенској)
дивизији.
После рата обављао је више значајних дужности. Поред осталог
био је помоћник начелника штаба Дринске дивизијске области, командант II и III батаљона V пешадијског пука Краља Милана, командант V
пешадијског пука Краља Милана и вршилац дужности команданта и
командант Дринске дивизијске области (1939-1941). Активно је учествовао у друштвеном животу Ваљева. У децембру 1931. године изабран је за председника Стрељачке дружине Илија Бирчанин Ваљево.
Ваљевцима је посебно остао у сећању обраћањем демонстрантима
са прозора зграде Команде Дринске дивизије, у марту 1941. године,
када је поручио да ће се наша војска одупрети немачкој сили. У Априлском рату 1941. године као командант Дринске дивизије заробљен је и
интерниран. По повратку из заробљеништва пензионисан 1. јула 1945.
године.
150

Као професор на војној академији написао је више уџбеника: Географија (Београд, 1934), Војна географија, Основни део Балканског
полуострва, Краљевине Југославије, Арбаније, Грчке, Бугарске, Румуније, Мађарске, Аустрије и Италије (Београд, 1935) и Одредска бојна
гађања (Сарајево, 1938).
Са Станом, кћерком Михаила Стошића, марвеног трговца из Врања
оженио се 1909. године. Други брак склопио је 16. фебруара 1919. године са Зорком, кћерком Милана Зарића, професора Ваљевске гимназије.
Брат му Александар, правник, погинуо је 1913. године. Брат му Милорад, био је вицегувернер Народне банке и министар финансија.
Одликован Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда,
Орденом белог орла са мачевима IV реда, грчким Ратним крстом, медаљама за храброст и са више мирнодопских одликовања.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ј. Вујић и други: Ваљево град устаника, Београд
1967; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1900; З.
Трипковић: Развој спорта у Ваљеву (1870-1990) и допринос војске у књизи
Ваљево, постанак и успон градског средишта, Ваљево 1993; М. Максимовић:
Браћа Ђорђевић, „Политика“, Београд, 1. 7. 1998; М. Радојчић: Ђорђевић
Коста, у БЛВК, Ваљево 1997, I књ, V св. 346; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918 - 1941, Београд 2004; М. Бјелајац: Ђорђевић,
Коста Р., СБР, Београд 2007, III, 559. и М. Радојчић: Некадашња војна елита,
„Ваљевски алманах“, Београд 2013, VII, 77.

ЂУКАНОВИЋ, ДРАГУТИН Н., трговац, добротвор (Ваљево, 20.
X 1863 – Дубровник, 29. I 1926). Сахрањен на Новом гробљу у Београду. Потиче из старе и угледне трговачке куће. Отац Никола, познати
трговац, а мајка Јелица домаћица, сестра Милоја Богутовића, трговца,
вишегодишњег председника општине у Горњој Буковици и народног
посланика. Драгутинова браћа су: Милорад, учитељ, национални радник и писац школских уџбеника и Илија, професор, директор београдске Реалке, лични секретар краља Петра I, државни саветник и публициста.
Основну школу и два разреда гимназије завршио је у месту рођења.
Основе трговине научио је у очевој радњи, а усавршавао се код најпознатијих београдских трговаца. Године 1897. са још двојицом ортака
основао је фирму Д. Ђукановић и комп. коју ће водити до краја живота.
Брзо је стекао велико богатство и сврстао се у ред најугледнијих београдских трговаца. Повераване су му одговорне дужности, а смрт га је
затекла у улози члана управе Извозне банке и Осигуравајућег друштва
Шумадија.
Био је истакнути национални радник, велики хуманиста и добротвор. У време Анексионе кризе организовао је бојкот италијанске робе
у Београду због подршке Аустро-Угарима. Образовао је Одбор за
пострадале у I светском рату који је прикупљао и делио помоћ угроже151

нима, па и онима преко Дрине. Преко њега краљ Петар I финансирао је
и неке акције Срба у крајевима под Аустријом. Материјално и на друге
начине помагао је рад више еснафских, културних, националних и
социјалних друштава и установа, па су га оне сматрале својим добротвором. Био је и донатор изградње храма Светог Саве.
Оженио се Катицом, ћерком Васе Журжула трговца из Панчева,
која је и после његове смрти наставила да их помаже. Деце нису имали
па је он своју имовину завештао држави, а његова супруга цркви, те су
се оне 1948. године судиле око ње.
За заслуге одликован је Орденом Карађорђеве звезде IV реда,
Орденом Светог Саве, Крстом Милосрђа и другим одличјима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, ЗМК, Матична књига рођених; Архив
града Београда (убудуће: АГБ), Рукопис Миливоја Костића, II свеска, 20 и 205;
Шематизам Србије, 1908-1914; И. Ђукановић: Убише књаза и догађаји о којима се нија смело говорити, Београд, 1925; Политика, Београд, бр. 6 386, 3. II
1926, 5; Ко је ко у Југославији, Загреб - Београд, 1928, 44; Споменица Трговачког фонда и његове Хипотекарне банке 1903-1928, Београд, 1929, 145; Споменица Београдске трговачке омладине 1880-1930, Београд,1931, 117. и 175;
Србија у ратовима 1912 -1918 са освртом на Ваљевски крај, Ваљево, 1972,
232 и 233; М. Радојчић: Ђукановић, Драгутин Н., БЛВК, Ваљево,1996/1997, књ
I. св. V, стр. 353; М. Радојчић: Ваљевци сахрањени на Новом гробљу у Београду, Календар Колубара, Ваљево 2000, бр.10, стр. 248 - 257; М. М. Костић:
Успон Београда II, Београд, 2000, књ II, стр.180; М. Ђукановић: Ђукановићи са
Варде, Београд, 2002, 67 и 68; МС ГУ Ваљево, ЗМК, Матичне књиге рођених
за град Ваљево; Запис са надгробног споменика и објављене читуље.

ЂУКАНОВИЋ, ИЛИЈА Н., професор, директор
београдске Реалке, лични секретар краља Петра I,
државни саветник и публициста (Ваљево, 12. V 1871
– Београд, 7. III 1945). Отац Никола, био је трговац, а
мајка Јелена, дев. Богутовић, домаћица. Основну
школу и ниже разреде гимназије учио је у Ваљеву, а
више у Првој мушкој гимназији у Београду, где је
завршио и Филозофски факултет Велике школе.
Своју професорску каријеру започео је у I београдској мушкој гимназији 1898. године, а предавао је и Ваљевској и II мушкој
гимназији у Београду. Извесно време био и школски надзорник основних
школа у Београду и учествовао у изради школских прописа и наставних
програма.
Још као гимназијски професор постао је лични пријатељ Краља
Петра I Карађорђевића и био чест гост у његовом двору. Од новембра
1915. до јула 1919. био је лични секретар краља Петра I, извесно време
и управник Краљевог двора. Краљ га је 1910. године именовао у Одбор
за подизање своје задужбине на Опленцу, а 1916. године предао му свој
152

тестамент на чување. Ђукановић је са краљем Петром I сачинио забелешке које историчари и данас користе.
Иначе, Ђукановић је, по сведочењу савременика, у много чему био
необичан човек, о чему говори и чињеница да није присуствовао прослави педесетогодишњице своје матуре, јер није желео да ремети свој
устаљени ритам живота, пошто он леже увек у 8,30 часова увече.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату у непосредној пратњи краља Петра I. По повратку из I светског рата још неко време био је управник Краљевог двора. Од 1920. до 1922. године био је
директор Реалке у Београду. Као професор и директор одликовао се
великом стручношћу, изузетним радним навикама и стрпљивошћу у
опхођењу са колегама и ученицима. Између светских ратова био је
државни саветник доста присутан у политичком животу земље.
Сарађивао је у више листова и часописа. Аутор је више дела из
математике, историје и етнологије. Са братом, учитељем Милорадом,
написао је више школских уџбеника који су доживели и по десетак
издања. Написао је дела: Краљ Петар I ван отаџбине 1915-1919 (1922);
Обичаји о слави и Божићу (1934); Пчеларење (1935); Убиство Кнеза
Михаила и догађаји о којима се није смело говорити I и II. књ (1935. и
1937) и Хрватско питање (1939). У свој књизи Убиство књаза Михаила или догађаји о којима се није смело говорити доста простора посветио је Ваљеву и Ваљевцима, одакле је, по његовом мишљењу, потекла
идеја да се књаз убије.
За верно служење отаџбини у свим приликама одликован је са
више домаћих и страних одликовања, међу којима је и Орден Карађорђеве звезде. Био је један од издашнијих донатора за изградњу цркве
Александар Невски на Дорћолу. Своју кућу у Београду, у Улици принца
Евгенија бр. 3, завештао је Српској академији наука.
Женио се два пута, али деце није имао. У првом браку био је са једном Францускињом, а у другом са Милицом из веома имућне трговачке
породице из Гроцке код Београда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига рођених ваљевске
цркве; Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду 18391939, Београд 1939; Сто година Друге мушке гимназије у Београду 1870-1970,
Београд, 1970; П. А. Карађорђевић: Дневни записи једног усташе у Босанскохерцеговачком устанку 1875-1876, Београд 1983; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 426; Д. Живојиновић: Краљ Петар I
Карађорђевић, Београд 1990, II; Исти: Краљ Петар I Карађорђевић: живот и
дело – рат и последња година, Београд 1994, II; М. Радојчић: Ђукановић Илија, у
БЛВК, Ваљево, 1997, књ. I, св. V, 354-355; М. Ђукановић: Ђукановићи са Варде,
Београд, 2002, 69-72; Запис са надгробног споменика и објављене читуље.

ЂУКИЋ, СВЕТОЛИК, зв. Рмба Љ., земљорадник, кафеџија и
резервни коњички наредник (Ратковац, Лајковац, 15. I 1887 – Београд,
1967). Отац Љубомир и мајка Станојка (рођ. Видић из Рајковића),
пољопривредници.
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Светолик је основну школу учио у суседној Марковој Цркви. Од
своје 14. до 21. године помагао је родитељима у обављању свакодневних сеоских послова. Потом је две године провео на одслужењу редовног војног рока у коњичким јединицама српске војске. Био је вредан и
одговоран војник па је произведен у чин каплара. Касније је напредовао
до чина резервног коњичког наредника.
Као коњаник у Дринској дивизији учествовао је у оба балканска и
Првом светском рату и истакао се са више подвига. Према казивању
Спасоја Јокића из Лознице, такође носиоца Ордена Карађорђеве звезде
са мачевима, имао је веома доброг и јако сналажљивог коња, благодарећи коме је једном приликом улетео међу противничке војнике док су
спавали. Пошто их је изненадио сабљом је двојицу посекао, а неколико
теже ранио.
Током Рудничке офанзиве у Колубарској бици одвојио се од своје
јединице и кренуо да прогони аустроугарске војнике који су одступали.
Миодраг Нинковић, земљорадник из Ратковца, причао је: Били смо у
подруму Миливоја Марковића када смо у долини речице Манастирице
чули повик Стој. Предај се! Погледамо у том правцу и видимо Рмбу
како јури швапског војника који је и даље бежао. На трећи позив Стој!
војник је и даље бежао. Видевши да ће овај да побегне Рмба је клекнуо,
нанишанио и опалио. Шваба је пао смртно погођен. После тога Ђукић
је изашао на пут који преко реке Колубаре води ка Словцу. Са тог пута
скренуо је десно према Петронијевића кућама. Кад тамо, код једног
прелаза преко Колубаре, примети групу аустроугарских војника која је
дисциплиновано чекала ред да преко прелаза пређе на другу обалу
реке. Видевши их залегао је за брег изнад њих и викнуо: Руке у вис.
Предајте оружје! Верујући да су опкољени почели су да бацају оружје
и да се враћају натраг како им је наређивао. Кад су приметили да је сам,
било је касно да било шта предузму. Заробљене војнике одвео је и предао својој јединици у Врачевићу.
Према казивању Милана Милутиновића из истог села, код Раче
Крагујевачке Немци заробе Светолика Ђукића и групу војника. Један
њихов официр почео је да их испитује зашто су се предали. Један
Мачванин је рекао да је он из мачванског села Глушци и да је чуо да су
окупирали његово село те да више нема воље да се бори. Слично су
говорили и други. Кад је дошао ред на Ђукића он му рече: Господине,
не познајем твој чин да бих могао да те ословим, али могу да ти
кажем да се ја нисам предао. Ја сам кундаком убио два твоја војника
док су ме њих четворица оборали и везивали. Зато сам ја сам свезан.
Није познато када је и како ослобођен из заробљеништва али се зна да
је прешао Албанију и да се борио на Солунском фронту. За један од
својих подвига добио је Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са
мачевима. Имао је и Албанску споменицу и још нека одликовања и
признања.
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По завршетку рата радио је као помоћник и сувласник у кафани
свога брата Милутина Ђукића у Словцу, да би доцније, децембра 1943.
године, постао и власник те кафане. Касније је држао и трговину и
бавио се купопродајом пшенице и других житарица. Сваке године организовао је кување и продају пекмеза и других производа од воћа. Поред
тога закупљивао је Срећковића каменолом и организовао вађење и
транспорт камена посредством железнице. Тако је временом постао
веома имућан човек.
Умро је у болници у Београду, а сахрањен у месту рођења. Био је
ожењен Наталијом Томашевића из Рајковића, са којом је добио кћи
Милену и сина Славољуба, од 1944. године учесника НОБ-а и омладинског и скојевског руководиоца, а потом познатог новинара и уредника
Политике и НИН-а. По одласку у пензију посветио се писању књига о
ововременим политичким личностима, догађајима и појавама.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, ЗМК, Матична књига рођених у Марковој Цркви; Исто; Фонд Удружења угоститеља за срезове ваљевски, тамнавски, колубарски и подгорски – Ваљево; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 529; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990,
426; М. Радојчић: Ђукић, Светолик, у БЛВК, Ваљево 1997, књ. I, св. V, 357; М.
Радојчић: Лајковчани – носиоци Карађорђеве звезде, Напред”, Ваљево, бр.
2655, од 17.12.1999, стр. 10; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци
у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 317-319; С. Ђукић: Политичко гробље,
Београд 100 ; Казивање Душана Јокића, пензионисаног шефа Месне канцеларије у Дивцима 24. фебруара 1997. и Казивање Миливоја Добривојевића, пензионера у Београду из Словца, 27. јуна 1997;

ЂУКНИЋ, ИЛИЈА Р., генерал и члан Државног
савета (Калањевци, Љиг, 20. III 1839 – Београд, 23. X
1911). Отац Радован и мајка Марица, земљорадници.
После основне школе завршио је четири разреда гимназије у Београду, а потом и Артиљеријску школу у
Београду.
Први официрски чин – пешадијског потпоручника
добио је 1861. године. У ратовима против Турске 18751876. године био је начелник артиљерије Шумадијске
дивизије и вршилац дужности команданта Шумадијског артиљеријског
пука. Током рата 1877-1878. био је начелник артиљерије Шумадијског
кора и Шумадијске артиљеријске бригаде.
Дo 1883. прошао је све официрске рангове и постао пуковник. У
рату 1885. био је командант Тимочке дивизије. Касније је бивао на
бројним високим војним дужностима, од команданта Београдске окружне војске, преко команданта Ибарске и Тимочке дивизије до команданта Дринске дивизије, инспектора артиљерије, команданта Шумадијске и Моравске дивизије. Као командант Дринске дивизије у Ваљеву
155

наредио је војној музици да сваке недеље и празником приређује бесплатне концерте у парку на Јадру, што је наишло на велико одобравање
грађана. Одликован је бројним српским и страним одликовањима, међу
којима је и Орден Карађорђеве звезде III реда.
Пензионисан је два пута. Први пут је 19. јануара 1894. године у
чину почасног генерала Војске Краљевине Србије, а враћен у службу
као активни генерал 1895. године. Поново је пензионисан 12. марта
1900, а враћен у активну службу као генерал 24. августа 1903. године.
Нешто касније 1903. године постао је члан Државног савета и на тој
дужности остао до смрти.
Поред обављања својих редовних војних дужности сарађивао је у
часопису Ратник, где је објавио више радова. Одужујући се родном
крају поклонио је 1898. године Основној школи у Калањевцима слику
свих српских владара у дивном оквиру. Две године касније саградио је
чесму испред цркве у Белановици и на тај начин регулисао извор Глоговице.
Синови су му: Велимир, официр (1880-1915), Милорад, инспектор
Министарства финансија и Светислав
Највиша домаћа одликовања: Орден Милоша Великога II реда,
Белог орла IV и III реда, Таковски крст V и I степена, Карађорђева звезда II реда. Од страних одликовања имао је Орден Франца Јозефа II
реда и Румунску круну III и I реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Ракић: Качер, Београд, 1904, 812-813; В. Ђорђевић: Историја српско-бугарског рата, Београд 1908, I 210, 219, II 1285,
1287, 1289, 1293-1297, 1304-1309, 1314-1315, 1327-1332,1339-1340; Споменица
седамдесетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 270; НЕ,
српско-хрватско-словеначка, Београд, 1928, књ. II, 696; СН, Београд, 189, 15.
августа 1929, 361; ВЕ, Београд, 1940; М. Ж. Живановић: Пуковник Апис, Београд, 1955, 654; М. Радовановић и М. Јаћимовић: Белановица, Белановица,
1974, 57-59 М. Јаћимовић: Качерци некад и сад, Белановица, 1994, 35; М. Јаћимовић и З. Ранковић: Ђукнић Илија у БЛВК, Ваљево, 1996/97, I, 361; М. Радојчић: Ваљевци сахрањени на Новом гробљу у Ваљеву, Календар Колубара,
Ваљево, 2000, X, 250; М. Милићевић и Љ. Поповић: Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије, Београд, 2003, 84-87; Б. Ђорђевић, М. Ковач и Ј. Шарановић: Српски војни поменик, Београд, 2003, 135 М. Божовић: Белановица,
Ваљево, 2012, 156; М. Радојчић: Некадашња војна елита Ваљевског краја,
Ваљевски алманах, Београд, 2013, књ. VII, стр. 58-59; В. Иветић: Ђукнић, Илија Р., СБР, Но ви Сад, 2007, III књ. 614-615. и M. Радојчић: Љижани носиоци
Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 116-117.

ЂУРИЋ, КРСТА Р., земљорадник и редов (Моравци, Љиг 14. II
1892 – Моравци, 3. IV 1951). Отац Радојица (1864 - 1917) и мајка
Љубинка, рођ. Сајић из Штавице, земљорадници средњег имовног стања, имали су десеторо деце. Основну школу завршио у родном месту и
остао на имању да се бави пољопривредом.
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Први светски рат затекао га је на одслужењу
редовног војног рока у X (таковском) пуку Шумадијске дивизије. Као редов те јединице учествовао је
првим борбама показујући изузетну храброст, сналажљивост и пожртвованост. У јесен 1914. са једним
ратним другом на чамцу прешао је преко Саве извршио извиђање, заробио једног противничког официра
и својим саборцима обезбедио несметан прелаз преко
реке. За тај подвиг добио је Златним војнички орден Карађорђеве звезде
са мачевима. О чему је објављен указ бр. 1103.
На почетку Колубарске битке затекао се на положајима око Обреновца у тренутку док су одступали испред трећег аустроугарског строја
ка селу Конатице. Пошто је сам остао у рову устао је и отворио ватру
по противнику и почео да сеје смрт у њиховим редовима. У том тренутку погодио га је противнички метак. Иако тешко рањен успео је да се
пребаци преко брда и ту пао. Војници II пешадијског тзв. гвозденог
пука у одступању су га пронашли и предали његовом пуку. Одмах је
пребачен на лечење у болницу у Параћину, где је остао 1915. године.
Приликом одступања наше војске додељен је III батаљону X пешадијског пука. Пошто је био неспособан отпуштен је кући на лечење и опоравак.
Кад је непријатељ поново наишао кроз овај крај са осталим народом кренуо је у избеглиштво. У одступању Аустроугари га заробе и
упуте у Мађарску у заробљеништво. По ослобођењу вратио се кући и
наставио да се бави пољопривредом.
Поседовао је 18 хектара земље и био један од најбогатијих у селу.
Бавио се земљорадњом и воћарством (пре свега, шљиварством и виноградарством). Мада је био политички неопредељен, па није припадао
ни једној војној и политичкој формацији по завршетку Другог светског
рата конфискован му је већи део имовине.
У браку са Јулком Алемпијевић из Дића код Љига изродио је деветоро деце – шест синова (Миодраг, Живорад, Душан, Драгослав, Радојица и Божидар) и три кћери (Олга, Смиљана и Љубинка). Њих четворо
су помрли као сасвим мали (Миодраг, Живорад, Смиљана и Радојица).
Иза одраслих остало је бројно и успешно потомство.
Умро је код своје куће у Моравцима и сахрањен на сеоском гробљу
код цркве без икаквих војних почасти. Потомци су му подигли скроман
надгробни споменик.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 529;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 427; М.
Радојчић: Ђурић Крста у БЛВК, Ваљево, 1996/97, књ. I, свеска допунска, 406;
M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013; 106-107;
Сима Сајић и др Хаџи Михаило В. Миливојчевић: Родослов фамилије Ђурић
из Мораваца код Љига, копија у поседу аутора; Казивање сина Драгана Ђури-
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ћа, пољопривредника из Мораваца; Казивање Божидара Симића, пољопривредника из Мораваца; Казивање Зорана Ђурића, аутопревозника из Мораваца
и Мирослава Ђурића, пољопривредника из Бранчића; Олге Ђукнић, рођ.
Ђурић, домаћице из Мораваца у Аранђеловцу и Љубинке Живковић, рођ.
Ђурић, пензионерке из Мораваца у Аустралији.

ЂУРИЋ, МИЛАН Т., земљорадник, резервни
каплар (Горња Љубовиђа, Љубовија, 20. III 1874 –
Горња Љубовиђа, 3.VII 1960.). Отац Теодор и мајка
Марија (рођ. Ђурић из Доње Љубовиђе), пољопривредници. Војску је служио 1895-1897. године у III чети V
батаљона V пешадијског пука Краља Милана у Ваљеву.
Као резервни каплар III чете I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије II позива учествовао је
у ратовима од 1912. до 1918. године. Показао се изузетно храбрим и пожртвованим. Посебно се истако у борби на Стублинама код Обреновца 1915. године због чега је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему је објављен
указ ФАО бр 11 123. Поред њега имао је и Медаљу Св Ђорђа III степена о чему постоји указ бр. 21 812 и све три учесничке споменице.
После рата настанио се у месту рођења и наставио да се бави традиционалним сеоским пословима. Женио се два пута – најпре са Томком а
потом са Јаноком.130 Из првог брака имао је сина Цветка, земљорадника.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ, бр. 484 за 1915; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 530; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 427. и Др Т. Р. Ђурић: Постојбина и родослови Ђурића у Азбуковици: породичне хронике, Ваљево 2000, 124-125.

ЂУРИЦА, МИЛАН П., баштован и резервни
пешадијски наредник (Атељи, Невесиње, 28. X 1882.Ваљево, 9. IV 1956). Отац Павле и мајка Цвијета,
пољопривредници. Основну школу завршио је у родном крају и остао на селу да се бави пољопривредом.
Пошто приходи од пољопривреде нису били довољни
за издржавање бројне породице ишао је и у печалбу.
После пет година мукотрпног рада по рудницима
САД вратио се у домовину,
Са зарадом из САД око три године покушавао је
да купи нешто земље у Србији и да се овде трајно настани. Почетком
1912. године успео је да купио скоро три хектара обрадиве земље у
Ваљеву, у Брђанима. Још није ни закућио, а избио је Први балкански
130

Према подацима Милана Младеновића, матичара и публицисте из Љубовије
супруга му се звала Марија.
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рат. Као пешадијски наредник у резерви мобилисан је и активно учествовао у свим ратовима од 1912. до 1918. године. Био је изузетно смео,
пожртвован и сналажљив борац XVII пешадијског пука Дринске дивизије, па је починио и више подвига. Више пута је тешко рањаван.
Са једне чуке опасане бодљикавом жицом противник је наносио
велике губитке нашим снагама. Сви покушаји да се то опасно упориште
неутралише остали су без резултата. Имајући то у виду једног дана
затражио је и добио дозволу да и он покуша. Са два пратиоца узео је
велике маказе, ашов и будак и кренуо на задатак. Кад је пао мрак пришао
је жичаној огради, пронашао један непријатељски леш и поставио га себи
за штит. А онда су копали ров и кад су себи обезбедили адекватну заштиту узео је оне маказе и почео њима да шкљоца. Чим су то чули бугарски
војници отворили су ватру у правцу њих. Још једанпут су поновили ту
операцији па је поново отворена ватра према њима. Кад су се Бугари
опет уверили да им је ограда неоштећена кренули су на одмор а своје
пушке одложили у купу. Ђурица и пратиоци искористили су ту небудност просекли ограду и пузећи стигли до њих. С пушкама на готовс
затражили су да се предају. Увидевши да немају другог излаза прихватили су предају, па су им они повадили затвараче из пушака и њих 33 привели у своју команду. За овај подвиг добио је Златни војнички орден
Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је и Обилићеву медаљу за храброст, Албанску споменицу и још нека одликовања и друга признања.
По завршетку ових ратова трајно се настанио у Ваљеву и бавио
производњом и продајом поврћа. Гајио је многе нове и разноврсне сорте поврћа којим је снабдевао многе житеље Ваљева. На појединим парцелама редовно је убирао и по две жетве годишње што му је омогућавало да пристојно живи, па и проширује сопствену производњу, узимајући под закуп и земљу других.
Био је страсан ловац али веома прек, па по неким особинама и врло
чудан човек. И данас се може чуди више шала и анегдота у којима је он
био главни актер. Колико је волео друштво и кафане показује и чињеница да је умро за кафанским столом у бившем хотелу Бранковина.
Сахрањен је у породичној гробници на Боричевачком гробљу у Ваљеву.
Припадао је Демократској странци али није испољавао неку запаженију активност. Априла 1941. године добровољно је понудио своје
услуге бившој краљевској војсци. После њене капитулације вратио се
кући и није припадао ни једној војној ни политичкој формацији и организацији.
Женио се два пута. У браку са Даринком сестром Ђоке и Николе
Павића познатих баштована из Ваљева имао је две кћери и једног сина.
Цвијета, удата Радоњић, годинама је била професор и директор гимназије у Новом Саду. Зорка је била удата за Радомира Матовића, чувеног
трговца стоком из Ваљева. Војислав је до Другог светског рата био
активни подофицир БЈВ а потом чиновник. После Даринкине смрти
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оженио се Илинком Ђурић домаћицом из Љубиња и са њом имао
синове: Павла, аутомеханичара и Сретена, познатог фудбалера и
комерцијалисту.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 530.
597; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 427; М.
Радојчић: Ђурица, Милан, у БЛВК, Ваљево, 2000, књ. 2, св. доп, 371; Казивање
Гојка и Радета Радовића, пензионера из Ваљева; Казивање Милке Гођевац
(рођ. Павић), професорке у пензији из Београда; Казивање Војислава Ђурице,
пензионера из Ваљева; Казивање Олге Радоњић, пензионера из Београда; МС
ГУ Ваљево: ЗМК, Матична књига умрлих и Запис са надгробног споменика.

ЖИВАНОВИЋ, ДОБРОСАВ А., земљорадник, резервни официр
(Лопатањ, Осечина, 7.VII 1878 – Кајмакчалан, 13. IX 1916). Отац Андрија
и мајка Марија (рођ. Илић из Коњица) пољопривредници. Основну школу завршио је у Остружњу. Остао је у селу и бавио се пољопривредом.
Током служења војног рока показао се вредним, спретним и одговорним,
па је унапређен у чин резервног поднаредника.
Учествовао је у балканским ратовима, показујући не само личну
храброст и сналажљивост већ и умешност у командовању. За заслуге у
Српско-турском рату преведен је у официрски ранг и унапређен у чин
пешадијског потпоручника. У Другом балканском рату добио је и чин
поручника.
Посебно се истицао у борбама на почетку Првог светског рата и на
Солунском фронту. Погинуо је као командир III чете II батаљона XVII
пешадијског пука Дринске дивизије. За заслуге у рату одликован је
Одликован је официрским орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV
степена. О том је објављен и указ број 31 224.
У браку са Анкицом (рођ. Николић) добио је: Момчила и Величка,
који су помрли као дечаци и Андрију, који је као подофицир БЈКВ, априла
1941. године заробљен и интерниран у Аустрију. После рата вратио се у
земљу, али пошто његова верница Аустријанка није добила боравак у
нашој земљи он је емигрирао у САД одакле је долазио родбини у посету.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд,1922-1924; М. Шантић: Витези
слободе, Београд, 531; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде са мачевима, Аранђеловац, 1990, 427; М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве
звезде, ГИАВ, Ваљево, 45/2011, 69 – 92 и Kaзивање Живка Живковића, полицајца из Лопатња у Осечини.

ЖИВАНОВИЋ, ДОБРОСАВ Б. – Трнџа, земљорадник, резервни
наредник, партизан (Врбић, Крупањ, 16. VIII 1885 – Трепча, Косовска
Митровица, 1943). Отац Богосав и мајка Смиљана (рођ. Јаковљевић из
Толисавца код Крупња), пољопривредници. Попут својих предака
бавио се пољопривредном производњом.
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У балканским ратовима учествовао је као борац III чете III батаљона V пешадијског пука. Био је изузетно храбар и спретан војник са пуно
самоиницијативе и сналажења. У Првом светском рату учествовао је у
многим борбама и другим акцијама. Посебно је био запажен у борби на
Мачковом камену, а тешко је рањен на коти 650. Скоро је немогуће на
малом простору побројати а камоли описати борбе и акције у којима се
истицао. За то је добио два ордена Карађорђеве звезде са мачевима и
многа друга одликовања и јавна признања. Једну је добио за заслуге на
Мачковом камену, а другу за ангажовање на Солунском фронту.
По окончању ратних сукоба вратио се у родно
место и наставио да се бави прадедовским занимањем. Као крупан и спретан човек био је веома храбар и никога и ничега се није бојао. Брзо се декларисао као противник тадашњег режима. Мада није био
комуниста 1941. године најпре је помагао партизански покрет, а потом се и укључио у њега. Као стари
и искусан ратник постављен је за командира Прве
чете Рађевског батаљона Ваљевског партизанског
одреда. Посебно се истакао у боју на Завлаци, али
био је запажен и у неким другим борбама. Заробљен
је 8. децембра 1941. године у Рађевским Ставама и
био мучен, малтретиран и понижаван. Спроведен је у логор Трепча, где
је уморен почетком 1943. године.
Дана 6. новембра 1904. године оженио се Митром Перић, рођеном
31. марта 1883. у Врбићу. Имали су петоро деце: Велимира – Мићана
(1905-1956), Лепосаву, Видосаву, Цветина и Иванку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ: Фонд бивше српске војске; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 531; А. Јевтић: Усправљени у векове, Ваљево
1974; С: Ристановић: Устаничка Рађевина, Шабац 1977; Б. Митровић Шумар:
Уз врховног команданта, Шабац 1978; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац 1990, 427; Сећања бораца Ваљевског народно-ослободилачког партизанског одреда, Ваљево, 1996, књ. II; Т. Пантелић: Село Врбић ,
Шабац, 1998, 24, 25, 26, 27 и 115; М. Радојчић: Добросав Живановић Трнџо у
Календару Рађевац, Крупањ, 2006, бр. III, стр. 41-52 и М. Радојчић: Рађевски
витези слободе, „Призор“, Лозница 2010.

ЖИВАНОВИЋ, ДРАГУТИН С., земљорадник - столар и редов
(Осеченица, Мионица, 16. VII 1885 - Осеченица, 20. XI 1953). Отац
Софроније и мајка Босиљка (рођ. Маринковић из суседног Крчмара),
пољопривредни произвођачи. Основну школу завршио је у Крчмару
код учитеља Љубомира Селаковића једног од иницијатора оснивања и
првог председника Здравственог друштва Дивчибаре у Ваљеву. Пошто
је Драгутин био један од бољих ученика у својој генерацији, учитељ
Селаковић је инсистирао да продужи школовање. Међутим, родитељи
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нису имали материјалних могућности да му омогуће даље школовање
па је завршио столарски занат.
Кад је стасао отишао је на одслужење редовног војног рока. Војну
обавезу регулисао је у Градском артиљеријском пуку у Нишу.
Учествовао је у свим ослободилачким ратовима
од 1912. до 1919. године као редов у I чети III прекобројног пука Народне војске I позива. Био је изузетно
храбар и пожртвован, па је више пута рањаван. Први
пут у леву плећку, 19. августа 1914. године, други пут
8. новембра 1914. године у леву руку и још на шест
места по целом телу. Трећи пут је рањен у десно
колено на положају Ругово изнад Пећи, 4. децембра
1915. године. Ни те бројне и тешке повреде нису
могле да га за дуже време одвоје од својих ратних другова. Одмах по
залечењу враћао се у ратну јединицу и увек бивао у првим борбеним
редовима делујући на саборце својим личним примером.
За испољену храброст и пожртвовање на бојном пољу више пута је
похваљиван, а и саборци су умели да га награде дугим аплаузима и
пољупцима. Одликован је Сребрном медаљом за храброст и Орденом
руског цара Николаја за храброст V степена. Имао је и Албанску споменицу и све три споменице за учешће у ратовима од 1912. до 1918.
године. Златни војнички Орден Карађорђеве звезде са мачевима добио
је указом ФАО бр. 11 103, од 15. јула 1915. године.
По повратку из шестогодишњег рата настанио се у родној Осеченици и трудио се да обнови изнурено, опљачкано и онемоћало домаћинство. Брзо је схватио да приходи од пољопривреде нису довољни за
издржавање бројне породице, а камоли за интензивнији његов развој.
Зато је отворио и у Осеченици држао столарску радњу у којој је израђивао класични намештај и дрвену грађевинску столарију (прозоре, врата
и слично). Али и даље није напуштао пољопривреду. И не само да је
обрађивао своје имање, гајио воће и стоку већ се и својски ангажовао у
земљорадничком задругарству.
По избијању Другог светског рата није припадао ни једној војној
ни политичкој формацији. Ипак, као поштен и одважан човек, на једном збору одржаном 1943. године жестоко се супротставио четничком
команданту Николи Калабићу. Овај се осетио повређеним па је одмах
наредио својим пратиоцима да га оштро казне. Ухапсили су га и три
дана држали у затвору али када су чули да се ради о честитом и угледном човеку који има велике заслуге из претходних ратова и да је витез
Карађорђеве звезде са мачевима, Калабић је одустао од првобитне
намере и наредио да га пусте.
Мада у поодмаклим годинама Драгутин Живановић се у периоду
после Другог светског рата укључио у активности на обнови и изград162

њи ратом опустошене земље. Више пута биран је за општинског одборник, а повераване су му и неке друге важне дужности.
У браку са Цвијетом Петровић из Мршеља у ужичком крају, имао
је једну кћер и три сина. Син Живорад, рођен 1912. године, по ослобођењу ових крајева у Другом светском рату мобилисан је у Народноослободилачку војску (убудуће: НОВ) и погинуо у борбама на Сремском
фронту.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД: Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 531;
МК Рајковић: ЗМК; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 427; М. Радојчић: Живановић, Драгутин, у БЛВК, Ваљево, 1999, књ.
II, св. VI, 19; М. Радојчић: Драгутин Живановић, „Запис“, Мионица, бр. 3/15. 03.
2005, 16; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 19121918, Београд, 2006, 319-321; Казивање Радише Станковића, дипломираног
инжењера агрономије у Мионици из Осеченице; Казивање Миливоја Рулића,
пензонера из Осеченице у Брежђу; Казивање Милована Живановића, столара из
Осеченице; Казивање Драгутина Живановића, аутопревозника из Осеченице.

ЖИВАНОВИЋ, ЖИВАН М., историчар, политичар и публициста (Живковци, Љиг, 26/14. X. 1854 –
Београд 17. V. 1931). Унук је качерског кнеза Живана
Стојановића, који је после војводе Арсенија Ломе,
повео качерске устанике у бој на Чачак 1815. године.
Живанов отац Маринко, један је од првих писмених
људи у Качеру и значајна личност у Аранђеловцу кад
се то место почело формирати као градско насеље.
После завршене Ниже гимназије у Београду и
Учитељске школе у Крагујевцу 1873. године постао је
учитељ у том граду. Већ следеће године је државни
питомац и почео студирати природне науке у Јени (Немачка). Због избијања српско-турских ратова 1876-78. године прекинуо је студије и као
добровољац учествовао у њима. После рата довршио је студије у Берлину и вратио се у земљу. Као професор службовао је у гимназијама и учитељским школама у Великом Градишту, Нишу, Пироту и Београду. У
напону физичке и интелектуалне снаге пензионисан је у 42. години
живота, али није престајао да се бори, пре свега за слободну јавну реч.
Бавио се политиком и био члан Либералне странке од 1880. године
до њеног силаска с власти. У политици је следио политику Јована
Ристића, за кога је остао везан до краја живота. Први пут је ушао у
Народну скупштину 1887. године. Током 1893. кратко је председавао
либералној скупштини. У више махова био је члан Државног савета
(1892, 1903 и 1907-1924). У влади др Владана Ђорђевића (1899-1903)
био је министар народне привреде, а у влади Димитрија Цинцар Марко163

вића 1903. министар просвете. Године 1903. повукао се из политичког
живота.
Био је један од организатора и руководилаца комитске (четничке)
организације на југу Србије и у Македонији. За време Првог светског
рата био је интерниран у логор Нежидер у Мађарској, где је провео
1916, 1917. и 1918. годину.
Свој публицистички рад почео је у Јавности 1873, да би све интензивније сарађивао у листовима Либералне странке: Истоку, Српској
Независности, Уставности, Новој Независности и Српској Застави,
чије је главни уредник био од 1895. до 1898. године. Године 1898. године престала је да излази Српска застава, па је због тога тражио да га
прими краљ Александар Обреновић. Тада је настала његова чувена
мисао о новинарима: У Србији је то увек био један тежак посао.
Посебно је познат по спису Паметар напредњачке владавине (два тома,
1882. и 1887.) у коме је оштро напао политику Напредне странке.
Написао је велики број политичких и педагошких расправа, па и
доста радова из природних наука. Објављене су му књиге: Ниш и нишке
знаменитости, 1882; Виделачки паметар I,1882, II,1887; Васпитање у
средњим школама, 1891; Задаћа Србије, 1894; Просветна писма, 1897;
Политичка историја Србије I-IV, 1923-1924; Мемоари Стевана-Стевче Михаиловића, 1928 и Србија у ратовима, 1958. Главно дело му је
Политичка историја Србије у другој половини 19. века, у четири тома
(1923. и 1924.).
Оженио се Јеленом сестром пуковника Драгутина Димитријевића
Аписа, идеолога илегалне организације Црна рука и ликвидације краљевског пара Драга и Александар Обреновић. Старији син му Александар Сања Живановић, студент Техничког факултета, као добровољац
погинуо је у I балканском рату, октобра 1912. године. Млађи син
Милан, постао је др историјских наука и аутор више вредних књига,
међу којима су: Пуковник Апис и Истина о Солунском процесу.
Новчано и на друге начине помогао је да се сазида школа у свом
родном месту. Добио је више одликовања и других признања међу
којима је и Орден Карађорђеве звезде.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СН, Ниш, 1914, Шематизам Србије, Београд,
1880-1912; НЕ, 1928, књ. II, 741; Лексикон Ко је ко?, Загреб, 1928, 167; Глас
Ваљева, Ваљево, 31. март 1931; 35. година Књижарнице Геце Кона, Београд,
1934; ЕЈ, Загреб, књ. VIII, 641; М. Радовановић и М. Јаћимовић: Белановица,
Белановица, 1974, 59 – 60; Б. Радовановић Грчки и Ж. Живановић: Велико Градиште, Велико Градиште, 1990, 160-161; Министри просвете Србије 18111918, Београд, 1994, 124; М. Ж. Плећевић: Историјски преглед и порекло становништва Трбушнице, Трбушница, 1991, књ. I, 178; М. Радојчић: Ко је био
Живан Живановић из Живковаца?,“Напред“, Ваљево, 2369, 17. јуни 1994,15;
Аноним: Нагомилавање странаца у Нишу, „Политика“, Београд, 21. јуни 1994;
Аноним: Историчар Живан Живановић, „Политика“, Београд, 22. јуни 1994;
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М. Јаћимовић: Качерци некад и сад, Белановица, 1994, 45-46; М. Пауновић:
СРБИ – биографије знаменитих, Београд 1998, 78; М. Јаћимовић: Живановић
Живан у БЛВК, Ваљево 1999/2000, књ. 2, 19. и 20; М. Радојчић: Ваљевци
сахрањени на Новом гробљу у Ваљеву, Календар Колубара, Ваљево, 2000, X,
248-257; Српска породична енциклопедија, Београд, 2006, IX; М. Божовић:
Белановица, Ваљево, 2012, 176. и 177; П. Марковић: Живановић Живан, СБР,
Нови Сад 2007, књ. 3, 746-747. и M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве
звезде, ГИАВ, 47/2013,116-117.

ЖИВКОВИЋ, РАДОМИР С., официр - пешадијски потпуковник (Миросаљци, Лазаревац, 4. VI 1881 –
Солунски фронт, запaдно од коте 1810, 24/11. X 1916).
Отац Сима и мајка Јелица. После шест разреда гимназије у Београду завршио је НШ ВА са XXXII класом,
а ВШ ВA са XVI класом 1906. године.
До 1906. био је командир вода у V пешадијском
батаљону, а потом командир чете у XIV и VII пешадијском пуку. У балканским ратовима са успехом
водио је чету на чијем је челу био. Нарочито се истакао у борбама на Једрену и Чупином брду, где је лакше рањен. Пред Први светски рат био је ађутант Команде трупа нових
области, а после реорганизације наше војске на Крфу примио је I бата131
љон XVII пешадијског пука. Са тим батаљоном успешно је командовао и савесно вршио дужност.
Дана 11. августа 1916. године са својим батаљоном вршио је напад
југозападно од коте 1810. У том јуришу храбро је пао смртно погођен
непријатељским шрапнелом. Тим поводом посмртно је унапређен у чин
пешадијског потпуковника и одликован Oрденом Карађорђеве звезде са
мачевима IV степена. Сахрањен је на Српском војничком гробљу на
Зејтинлику, а касније пренет у породичну гробницу у Београд.
Поред Карађорђеве звезде имао је: Медаљу за војничке врлине,
Златну медаљу за храброст, Орден белог орла V степена, Споменице
краља Петра I и један бугарски орден.
Иза себе је оставио супругу Живану, рођену Васић; кћи Анђелију,
суплента и сина Војина, артиљеријског потпоручника.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Видовдан – илустрована историја српских ратова 1912-1918, Београд- Женева, 1921, књ. III, 128; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд 1925, 184, 296, 361, Споменица XXXII класе Војне академије, Београд, 1936, 143; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 546; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 211, 427 и Б. Пророковић – Лазаревић: Живковић, Радомир, СБР,
Нови Сад 2007, 790.
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У Споменици 32 класе Војне академије пише да је био командант батаљона
у 18. пешадијском пуку.
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ЖИВКОВИЋ, РАДОСАВ Н. - Рама, официр пешадијски пуковник (Каменица, Ваљево, 7. VII
1872 - ?, 1942). Отац Нинко, ковач у Каменици,
родом из Оглађеновца; мајка Јелисавета, рођ. Здравковић, домаћица из Драгодола код Осечине. Основну школу завршио је у месту рођења, шест разреда
гимназије у Ваљеву. НШ ВА завршио је у Београду
1899. године.
Официрску каријеру започео је као командир
вода, а још пре 1912. постао је командир чете. У балканским ратовима учествовао је као командир I чете III батаљона и
командант III батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива.
Храбро се борио на Рујну, Бабуни и у Алинцима. На положају Крсна
чука код села Горњи Трогорци теже је рањен у кичму, па је упућен у
болницу у Велес, а потом пребачен у Београд на даље лечење.
У Првом светском рату као командант IV кадровског пука учествовао је у офанзивним дејствима српске војке, заузео Олово и припремао
се за напад на Кладањ у Босни, кад је наређено повлачење. На Столовом долу 21. новембра 1915. године преузео дужност команданта V
пешадијског пука и са њим прошао кроз Албанију. Марта 1916. са Крфа
је упућен у Одесу у Прву српску добровољачку дивизију као командант
батаљона у III добровољачком пуку те дивизије. Учествовао је у жестоким борбама против Бугара у Добруџи. Посебно се истакао у борбама
25. августа, 5. и 6. септембра 1916. у којима је рањен и упућен у Одесу
на лечење. Због тога га је краљ Румуније одликовао војним орденом
Михајло храбри III степена. Након опоравка примио је допунски батаљон I добровољачког корпуса, а краће време био командант аустријске
97 регименте у Русији. Затим је био командант Српског добровољачког
одреда ангажованог у прихватању савезничких снага на Мурманском
фронту и разоружавању бољшевичких снага у Архангелску, где је
заробљен и одакле је побегао.
Новембра 1919. враћен је у земљу и био командант пука, в.д.
команданта пешадијске бригаде и шеф одсека пешадијске инспекције.
Из рата изашао је као потпуковник, а 1920. године постао је пуковник.
Пензионисан је 1927, али је већ следеће године реактивиран, а наредне
поново пензионисан.
Добио је више домаћих и страних одликовања и других признања.
Од најважнијих домаћих имао је ордене Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, Карађорђеве звезде IV реда и Белог орла са мачевима III
реда. Међу странима најважнија су: Орден Михаила Витеза III реда,
руски Орден св. Владимира са мачевима, чехословачки Ратни крст,
румунску Ратну споменицу и др.
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Женио се два пута. Први пут са Ружицом, ћерком Душана Димитријевића, судије Апелационог суда из Београда. Пошто је она умрла,
оженио се Драгињом Ресимић из Београда. Имао је кћи Драгињу и
четири сина (Ивана, Душана, Велибора и Петра).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ: Фонд досијеа персоналних података, К2070/517; Исто, Ратна архива Главног ђенералштаба, кут. 7, док. 21; МИАВ:
ЗМК, Матична књига венчаних ваљевске цркве; Шематизам Србије 19011912; Споменица седамдесетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд
1925, 292; Споменица Прве српске добровољачке дивизије 1916-1926, Београд,
1926, 66; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 532; Војна енциклопедија,
Београд, 1940, 637; Б. Храбак Југословени у интервенистичким трупама на
северу Русије, Историјски гласник, Београд,, 1963, бр2, 20; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 264; Добровољци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца, Београд, 1996, 146; М. Радојчић: Живковић, Радослав, у БЛВК, Ваљево 1999, 2 књ. 6 св, 28-29 и М. Радојчић: Живковић, Радослав Рама, СБР, Београд, 2007, 790-791.

ЗАВАЂИЛ, МИЛАН Б., официр - генералштабни потпуковник (Парцани, Сопот, 1. X 1882 – Београд,
1. VIII 1928). Отац Богосав, лекар и мајка Јерина,
домаћица. После завршених шест разреда гимназије у
Београду ступио је у НШ ВА, коју је завршио као трећи у рангу. Од 1905. до 1907. године завршио је ВШ
ВА. На изучавању језика провео је десет месеци у
Немачкој, а на припреми за генералштабну струку од
1910. до 1912. године.
У мирнодопским условима био је командир вода и
командир пешадијске и митраљеске чете. Још као
пешадијски потпоручник, уочи I балканског рата, ишао је преко државне
границе, извиђао терен и припремао становништво за предстојеће ратне
акције у правцу Косова. Са Драгутином Димитријевић Аписом и Богданом Раденковић преговарао је са Исом Бољетинцом, вођом косовских
Албанаца о могућој сарадњи.
На почетку балканских ратова био је на служби у Врховној команди, а потом командовао батаљоном XVIII пешадијског пука и батаљоном I прекобројног пука. После завршених операција поново je враћен
у Главни генералштаб. У Првом светском рату био je начелник штаба
Дринске дивизије I и II позива. После Солунског процеса 18. јула 1917.
године је смењен је са те дужности, пензионисан, а нешто касније преведен у резерву. Потом je начелник штаба Битољске дивизијске области
на Солунском фронту. По повратку са Солунског фронта био je на служби у штабу Прве армијске области и начелник штаба Зетске дивизијске области, са којег је положаја демобилисан. Током свих операција
водио је ратни дневник и сачинио више вредних забелешки.
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Као пензионер закупио је багер и нека пловна средства и Београд
снабдевао огромном количином песком. Изненада је преминуо и тако je
спречен да реализује још неке крупне планиране послове.
За собом је оставио жену Маријету рођену Раинганте и сина Бошка.
Имао је већи број домаћих одликовања и руски орден Св. Ане III
степена, али и две Карађорђеве звезде IV степена, са и без мачева.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Политика, Београд, 5207, 26. 6. 1922; Споменица
32 класе Војне академије, Београд, 1936, 143; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 532; М. Ж. Живановић: Солунски процес 1917, Београд, 1955,
546, 655-651; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,
1990, 211. и 427; М. Бјелајац: Војска Краљевине СХС/Југославије 1922-1935,
Београд, 1994, 138.

ЗАГОРЧИЋ, БОЖИДАР А., официр - пуковник
(Чачак, 24. III 1878 – Београд, 4. I 1931). Родитељи –
отац Андрија, трговац и мајка Рисимија – Рада, рођ.
Лукић. домаћица. Основну школу и шест разреда
гимназије завршио је у родном граду. Био је питомац
XXVIII класе НШ ВА. Као командир вода службовао
је у V гардијском, XII и X пешадијском пуку. Од
1903. до 1906 био је на служби у XIX пешадијском
пуку, па се поново вратио на службу у место рођења.
За време балканских ратова командовао је четом и батаљоном XIX
пешадијског пука. У чин мајора унапређен је 1913. године. На почетку I
светског рата командовао је II батаљоном XII пешадијског пука у Церској и Колубарској бици, а за заслуге на бојном пољу унапређен у чин
потпуковника 1915. године. На Солунском фронту био је помоћник
команданта VI пешадијског пука Дринске дивизије. Од новембра 1916.
био је заступник V пешадијског пука, а 12. децембра 1916. и преузео
команду над тим пуком и дужност команданта IX бригадног одсека. У
борбама за Будимирце био је командант десног бригадног одсека. У
пробоју Солунског фронта 1918. године командовао је тим пуком и заузео коту 1307 и другу непријатељску одбрамбену линију. Нарочито се
истакао енергичним гоњењем бугарских трупа преко Велеса, Штипа и
Овчег поља, присиливши на предају комплетне бугарске бригаде на
реци Пчињи. За овај успех добио је похвалу команданта савезничке
источне војске Франша д Епереа. У чин пуковника унапређен је 1920.
године.
После рата командовао је својим ратним пуком, био на служби у
штабу Шумадијске дивизијске области, командант XIX пешадијског
пука, командант Битољске пешадијске бригаде и командант Крагујевачког војног округа. Пензионисан је 1930. године. Био је добротвор Фонда сиромашних ученика Чачанске гимназије.
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Одликован је Медаљом за војничке заслуге, Златном медаљом за
ревносну службу, орденима белог орла са мачевима IV и III степена,
орденима Карађорђеве звезде са мачевима IV и III реда, француском
Легијом части IV реда, француским Ратним крстом са звездом и Орденом св. Лазара Мауриција итд.
У браку са Милком Јакшић (1879-1964), професорком из Глине, од
оца Симе, трговца и мајке Јулијане, имао је сина Растислава, дипломираног инжењера архитектуре и кћери Љубицу и Стану.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ: Фонд ДПП, К- 2023/182; Исто, Фонд бивше српске војске; Шематизми Србије 1899, 1901 -1912; Споменица седамдесетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд 1925, 288; Аноним: Пуковник Божа Загорчић, „Политика“, Београд, 10. 1, 1931, 10; Споменица чачанске
Реалне гимназије 1837-1937, Чачак 1938, 279, 362; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938; 533; Т. С. Влаховић : Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 427; Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана“ 19121920, Ваљево 1996; Р. Бојовић: Загорчић, Божидар, СБР, Нови Сад, 2007, књ.
III 831 и Запис са надгробног споменика на Новом гробљу у Београду.

ЗАЗИЋ, РАДОСАВ П., земљорадник и резервни пешадијски поднаредник (Скела, Обреновац, 1872 - Скадар, Албанија, 1916). Отац Пантелија и мајка Ђенадија, пољопривредници. Живео је у месту рођења и
бавио се пољопривредом. Имао је око три хектара земље. Војску је служио у пешадијском пуку Краљеве гарде.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Рањаван је
два пута 1913. године. Био је и заробљен али је успео да се спасе. Као
резервни пешадијски наредник I чете II батаљона V пешадијског пука
III позива у Првом светском рату одликован је Златним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима. То високо одличје добио је
јер се 1915. године приликом повлачења на положају код Кртинске
држао веома храбро. Исте 1915. године приликом повлачења заробио је
5-6 аустроугарских војника. О његовом одликовању објављен је указ
ФАО бр. 11 123, од 15. јула 1915. године. Умро је при нашем одступању код Скадра у Албанији, где је и сахрањен.
У браку са Анком, домаћицом имао је двоје деце – сина Витомира
и кћи Даницу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СВЛ, 484 за 1915; АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде са мачевима и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 533. и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац, 1990, 427.

ЗАРИЋ, ЧЕДОМИР Л., официр - бригадни генерал (Београд, 29. II
1883 – Београд, 15. I 1970). Потиче из учитељске породице, од оца
Лазара и мајке Савке. После гимназије завршио је ВА са XXXIII класом. Почео је као командир вода у XVIII пешадијском пуку а 1911, када
је дао оставку на службу.
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Током балканских ратова био је командир вода у Дринском дивизијском пуку I позива. У I светском рату најпре је постављен за командира мерзерског вода, а од 1914. заступника IX батерије Моравског артиљеријског пука. Од 1915. био је командир VI батерије Вардарске
дивизије, официр осматрач њеног артиљеријског пука, потом командир
немачких заплењених батерија, официр извиђач Вардарског пука и
командир V батерије Моравског брдског артиљеријског пука.
Из ратова је изашао као капетан I класе и био
командир II батерије, па командант II дивизиона III
пука тешке артиљерије. Као мајор новембра 1922.
године постао је в. д. начелника Артиљеријског одељења Косовске дивизијске области, а две године
касније командант I дивизиона артиљеријског пука
III армије. Као пуковник од априла 1929. до краја
1933. био је в. д. команданта XVII артиљеријског
пука. Затим је био у Инспекцији земаљске одбране,
па командант XX самосталног артиљеријског дивизиона, в. д. команданта Босанске дивизијске области
и командант артиљерије Моравске дивизијске области. У чин бригадног генерала произведен је 1936, а пензионисан 18. фебруара 1938.
године.
У Априлском рату 1941. био је командант артиљерије Ибарске
дивизије. Заробљен и интерниран. Вратио се из заробљеништва 1944.
године. Био ожењен Лепосавом, ћерком Јована Чворића, индустријалца
из Лознице. Имали су три кћери.
Одликован је Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена,
Oрденом белог орла са мачевима и Медаљом за храброст.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП; Шематизам Србије 19041911; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 302; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 533; Т. С. Влаховић: Витези Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 427; М. Бјелајац: Генерали
и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд 2004, 308; М. Бјелајац:
Зарић, Чедомир Л; СБР, Нови Сад 2007, књ. 3, 843.

ИВАНОВИЋ, ИВАН Ж., земљорадник и резервни пешадијски наредник (Потпећ, Ужице, 18. IV
1889 - ?, ?). Отац Живан и мајка Милка, пољопривредници. Живео у месту рођења и бавио се пољопривредом на површини од 2 хектара и 40 ари земље.
Војни рок регулисао током 1911. године у трајању од
шест месеци у II чети I батаљона XVII пешадијског
пука у Ваљеву.
Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918.
године и преживео сва та ратна страдања. Издржао је
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провлачење преко Албаније, преживео и пробој Солунског фронта на
коме се јуначки држао. Као припадник II чете I батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије за показану храброст на бојном пољу добио
је више одликовања и других признања. Поред осталих Златну медаљу
за храброст и Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима.
У браку са Вишњом, рођ. Љубојевић, домаћицом имао је кћи Милеву и синове Миливоја и Милана. Умро је после Другог светског рата.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АJ, Фонд КD, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 535; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 428. и Љ.
Гавриловић: Ивановић Ж. Иван у БЛЗО, Београд, 2006, 224.

ИВАНОВИЋ, МИЛОРАД С., официр - пешадијски пуковник (Уб, 6. X 1875 - ?, после 1927). Отац
Станко, арендатор (закупац) ваљевске кланице. По
завршетку основне школе и шест разреда гимназије
са XXVIII класом 1895. године ступио је у НШ ВА. У
чин пешадијског потпоручника произведен је 1898.
године. Седам година касније постао је капетан II
класе а 1913. године мајор. Чин пешадијског пуковника добио је 1922. године.
Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918.
године. У I балканском рату био је командир чете у XII пешадијском
пуку и командант батаљона у V пешадијском пуку I позива Народне
војске. Током Српско-бугарског рата био је помоћник команданта
Крушевачке окружне команде. За време I светског рата био је: командант батаљона XII пешадијског пука II позива Народне војске; командант батаљона у IV пешадијском пуку; командант батаљона у III заробљеничком пуку Немачком и командант V заробљеничког пука Аустријског.
У својој радној каријери, у миру и рату бивао је: водник, командир
вода у V и XVII пешадијском пуку у Ваљеву, командир чете у XIX и XI
пешадијском пуку у Крагујевцу, на служби у XII пуковској окружној
команди у Крушевцу, командант батаљона, помоћник команданта батаљона и окружне команде, командант пука. После рата био је на служби
у Крушевачкој окружној команди и командант Пљеваљске окружне
команде, на служби у команди места у Сарајеву и на служби у штабу
команде II армијске области, где је 1927. године пензионисан и преведен у резерву.
За допринос у миру и рату одликован је: Сребрном медаљом за храброст; Златном медаљом за храброст (два пута), пољским орденом
Virtutu militari V реда и официрским орденом Карађорђеве звезде са
мачевима IV реда. О добијању овог одликовања објављен је указ ФАО
бр. 9 780.
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Према неким непотврђеним подацима, априла 1941. године мобилисан је у бившу југословенску краљевску војску и отишао на фронт.
После краћег отпора је заробљен и одведен у заробљеништво одакле се
није вратио.
Био је ожењен Јеленом Балтић и имао кћи Јелену и синове Николу,
Милана и Љубомира.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Шематизам Србије, Београд, 1899–1912, 1914;
Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд,
1925, 288; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 534; ВE, Београд, 1940, стр.
686; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 428; М.
Радојчић: Ивановић, Милорад у БЛВК, Ваљево, 1999, књ. II, св. VI, стр. 48; Б.
Пророковић-Лазаревић: Ивановић, Милорад С, СБР, Нови Сад, 2009, књ. 4, стр.
63 и и М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево,
46/2012, 117- 153.

ИЛИЋ, БОГОЉУБ С., официр – армијски генерал и познати политичар (Пожаревац, 22. II 1881 –
Београд, 23. IV 1956). Потиче из угледне трговачке
породице Јулијане и Станка, која се крајем XIX века
преселила у Крагујевац. Браћа (Данило, Борислав и
Бранислав) лекари и фармацеути. После основне
школе и гимназије завршио ВА – Нижу школу са
XXXI а Вишу са XIII класом. Током 1907. године био
је на студијском боравку у Немачкој. Завршио је и
Артиљеријску школу гађања, а од 1912. године био је
приправник за генералштабну струку.
У чин капетана унапређен је 1908, мајора 1913, пуковника 1920,
бригадног генерала 1925, дивизијског генерала 1930. и армијског генерала 1937. године. У миру је био командир вода у Шапцу, командир
батерије у Алексинцу, командир дивизиона и командир вода у АПШ у
Крагујевцу. Од 1907. до 1912. био је командир VIII батерије Дринског
артиљеријског пука у Ваљеву.
За време балканских ратова био је командант железничке станице у
Лесковцу, ордонанс у Штабу III армије и Штабу Приморског одреда у
Албанији и поново у Штабу III армије. У Првом светском рату бивао је:
начелник Штаба Крајинског одреда, а после реорганизације наше војске на Крфу 1916. постао је начелник Штаба Дринске дивизије, а од
1917. године начелник Штаба Вардарске (касније Југословенске) дивизије. После пробоја Солунског фронта одређен је за начелника штаба
Скадарских (касније преименованих у Јадранске) трупа које су учествовале у ослобођењу Црне горе и Боке Которске.
Након рата био је начелник штабова Зетске и Потиске дивизијске
области, помоћник начелника штабова II и III армијске области, командант XXI пешадијског пука, в. д. начелника и начелник штаба I армиј172

ске области, и Оперативном одељењу ГШ, начелник штаба V армијске
области, командант I коњичке дивизије, командант Дравске дивизијске
области, командант Боке Которске, други помоћник начелника ГШ, в.
д. команданта II армијске области и помоћник Врховног инспектора
војне силе.
У пучистичкој влади 27. марта 1941. године постао је министар војске и морнарице. Ту функцију обављао је и после Априлског рата 1941.
године у Јерусалиму и Каиру, а разрешен је јануара 1942. године и убрзо пензионисан. После рата живео је у Француској, а на позив нових
власти вратио се у земљу 1953. године. Након тога углавном је живео у
хотелу Касина у Београду, о државном трошку. Написао је своје мемоаре од 1898. до 1942. године које је др Миле Бјелајац приредио и објавио
под насловом Мемоари армијског генерала Богољуба С. Илића 18981942.
Женио се два пута. Најпре са Љубицом, кћерком Клаудија Прикелмајера, апотекара из Ваљева са којом је имао кћи Цицу, која је умрла у
20-тој години. Пошто је Љубица умрла 1914. године оженио се 1927.
године Велинком, кћерком Лазара Михаиловића, поседника и кафеџије
из Бајше.
Одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена
и другим високим домаћим и страним одликовањима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП ; МИАВ, ЗМК, Матична књига венчаних ваљевске цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 535;
Илустрована војна енциклопедија, Београд 1939; Др В. Марјановић: Фармација у Ваљеву XIX веку, Ваљево, 1970; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац 1990, 428; М. Бјелајац: Мемоари армијског генерала Богољуба С. Илића 1898- 1942, Београд, 1995; М. Бјелајац: Генерали и адмирали
Краљевине Југославије 1918-1941, Београд 204. и М. Бјелајац: Илић, Богољуб
Ц, СБР, Нови Сад, 2009, IV, 122.124.

ИЛИЋ, БОГОСАВ Ј., земљорадник и резервни пешадијски поднаредник (Дрлаче, Љубовија, 27. VII 1879132 - Дрлаче, 15. XII 1960).
Отац Јован (умро 1896), а мајка Аница, рођ. Нешић из Дрлача (умрла
1903), били су пољопривредници. По угледу на своје претке бавио се
пољопривредом у месту рођења. Војску служио од 16. априла 1901. до
16. октобра 1902. године у IV чети I батаљона V пешадијског пука у
Ваљеву.
У балканским и Првом светском рату био је поднаредник IV чете I
батаљона V пешадијског пука II позива. Учествовао је у више борби и
других акција показујући изузетну храброст, пожртвовање и сналажљивост. Често је био у првим борбеним редовима и добровољно се јављао
132

Према подацима Милана Младеновића, матичара и публицисте из Љубовије
рођен је 10. августа 1881. године.
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да обави по који рискантан задатак. Услед тога је више пута рањаван:
21. новембра 1914, 25. октобра 1915, 5. септембра 1916, 14. септембра
1916. и јула 1917. године, али је дочекао ослобођење домовине.
За заслуге у рату добио је: Сребрну медаљу за храброст, Златну
медаљу за храброст, Златну медаљу за услуге Краљевом двору, Албанску споменице и Споменицу за учешће у Првом светском рату. За изузетно ангажовање у јесен 1914. године одликован је и Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен указ
ФАО бр. 11 123 од 15. јуна 1915. године.
Женио се два пута. Из брака са Катом (рођ. Давидовић из Горње
Трешњице) имао је сина Милована и кћери Радмилу и Аницу. У браку
са Петријом, удовом Симе Митровића (рођ. Аврамовић имао је два
сина Јована и три кћери (Милену, Борку и, Стевку). Друга супруга му је
довела и своју децу из претходног брака (Милоја и Даринку).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Младеновић: Горња Трешњица (Доње Кошље),
родослови фамилија, Љубовија, ,207; и М. Младеновић: Село Дрлаче, Љубовија, 2010, 336.

ИЛИЋ, ДАМЊАН Љ., земљорадник и редов
(Пироман, Обреновац, 15. 2. 1871 – ?, ?). Отац Љубинко и мајка Марица, пољопривредници. Попут својих
предака живео је у месту рођења и бавио се пољопривредом мада је био сиромашног имовног стања. Редован војни рок служио је у Другом гардијском пешадијском батаљону 1892-1893. године.
Борио се у оба балканска и Првом светском рату.
Као редов II чете II батаљона V пешадијског пука III
позива одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима о чему је објављен указ ФАО 11 124. Највеће ратно одликовање из ослободилачких ратова 1912-1918. године добио је јер на положају код села Конатице 1914. године из дубоког рова, још док је трајала
борба, изнео свог тешко рањеног командира Михаила Црвенковића,
капетана II класе и однео га до превијалишта.
Уочи Св. Алимпија (8. децембра 1914. године) на положају Торлак код Београда командант II батаљона V пешадијског пука питао је
кога да пошаљу према непријатељу да запали неке сламе и кукурузовину. Потпоручник Милош Стојић предложио је њега и још неколико
војника да му помогну у извршењу тог задатка. Он се захвалио на
поверењу и рекао да му нису неопходни. Кренуо је и сам извршио
добијени задатак вратио се у јединицу. Наша артиљерија отворила је
ватру ка њиховим положајима и гађала њихову артиљерију приморавши их на повлачење.
174

Из брака са Видосавом имао је сина Петра, Поред Ордена Карађорђеве звезде са мачевима имао је обе споменице за учешће у балканским
ратовима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СВЛ, 488/1915; АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима
ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд,
535 и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 428.

ИЛИЋ, ЖИВОРАД Д., земљорадник и редов (Црвена Јабука, Уб,
IX 1898 – Подгорица, 23. XII 1919). Отац Драгутин и мајка Петрија,
пољопривредници средњег имовног стања. Основну школу завршио је
у месту рођења и остао у селу да се бави пољопривредном производњом.
Пошто је био млад током балканских и Првог светског рата није
био ангажован на војним пословима и задацима. По завршетку Првог
светског рата упућен је на одслужење редовног војног рока. Као припадник Митраљеског одељења X (Таковског) пешадијског пука учествовао је у сузбијању упада Арнаута из Албаније у нашу земљу. Храбро је погинуо у тој акцији 23. децембра 1919. године, а сахрањен је у
Подгорици.
Посмртно је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве
звезде са мачевима за показану храброст и пожртвовање. О томе је
објављен указ ФАО бр. 55 377, од 17. децембра 1921. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 535; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 428; М. Радојчић: Илић, Живорад у БЛВК, Ваљево, 1999, књ. II, св. VI, стр. 59. и М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117- 153.

ЈАНКОВИЋ, ДРАГОМИР Ј., земљорадник и
резервни каплар, (Гуњаци, Осечина, 1. I 1888 –
Гуњаци, 17. VI 1965). Отац Јеврем и мајка Марија
(рођ. Арсеновић из Гуњака), били су земљорадници.
Завршивши основну школу бавио се земљорадњом.
Са братом Милорадом (који је погинуо у борби
на Скадру) учествовао је у балканским ратовима и
Првом светском рату. Први пут је теже повређен у
борби против Бугара, а потом 5. октобра 1915. године. На лечењу у болници у Косовској Митровици је
заробљен, али је успео да побегне. Као каплар I чете
III батаљона V кадровског пука истакао се убацивањем бомби у ровове
на положају Семић у Босни, када су нанети велики губици непријатељу
и ослобођена група српских војника.
По завршетку Првог светског рата вратио се у место рођења и
наставио да се бави земљорадњом. У браку са Росом, рођ. Вилотић из
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Гуњака, имао је синове: Драгоја, Милоја и Милана и кћери: Радојку,
Загорку, Зорку и Станку.
Одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима о чему је објављен указ 11 123.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 536; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 428; М. Радојчић: Јанковић, Драгомир, у БЛВК, Ваљево 1999, књ. II, св. VII, 81; М. Радојчић: Јанковић, Драгомир, СБР, Нови Сад, 2009, књ. IV, 277. и М. Радојчић:
Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево 45/2011, 69 – 92 и Казивања Цветина Јанковића, земљорадника из Гуњака.

ЈАНКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ С. - Бата, земљорадник и резервни
поднаредник (Лисо Поље, Уб, 8. II 1874 – Лисо Поље, 7. IV 1946). Отац
Светозар и мајка Анђелија, пољопривредници средњег имовног стања
имали су једну кћи и шест синова. Живео је у месту рођења и бавио се
пољопривредом. Војни рок регулисао је у II чети II батаљона V пешадијског пука Краља Милана у Ваљеву.
У ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године учествовало је
више његових укућана а тројица браће (Тихомир, Милосав и Радосав) су
погинула. Био је веома храбар, упоран и пожртвован. Чак пет пута је
рањаван али није напуштао своју борбену јединицу. Први пут рањен је у
десну ногу код Љига, новембра 1914. године. Два пута је рањен у главу и
руке на Гучеву, планини код Лознице. На положају код Крупња 1914.
рањен је у леву руку, а на Рововској коси 1916. године и у десну руку.
Као резервни поднаредник II чете II батаљона V пешадијског пука
Краља Милана Дринске дивизије II позива истакао се у борбама на
Гучеву, бацајући бомбе у непријатељске ровове и нанео им велике
губитке. За тај подвиг, али и храбро држање у другим борбама 15. јуна
1915. године одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве
звезде са мачевима. Имао је Сребрену медаљу за храброст, руски Орден
Светог Ђорђа II степена и све три споменице за учешће у ратовима од
1912. до 1918. године.
Био је веома скроман и честит човек, па је уживао добар углед.
Мада се није политички ангажовао више пута су му нуђене разне
дужности, које није прихватао. Његови синовци: Боривоје, зв. Борисав,
(Алексин син) и Војислав (Душанов) страдали су као борци Посавотамнавског партизанског одреда. Први децембра 1941. године у Трлићу
код Уба, а други у Чучугама код Уба крајем фебруара 1942. године.
Трећи Драгослављев синовац – Тихомиров син Слободан, зв. Ћиркан,
као припадник НОВ и ПО Југославије погинуо је код Шида, почетком
1945. године.
Женио се два пута. У браку са Петријом имао је сина Живорада,
рођеног 20. марта 1903, који је умро 8. маја 1924. године. Пошто му је и
176

супруга умрла млада други пут се оженио Јановком – Јаном Филиповић, домаћицом из Совљака код Уба али деце није.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ, Београд, бр. 480. за 1915. годину; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 536; П. Петковић: Тамнава у НОБ-у, Београд 1974, 272. и 273; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 428; М. Радојчић: Јанковић, Драгослав, у БЛВК, Ваљево,1998. књ. I,
св. VII, стр. 82; М. Радојчић: Јанковић, Драгослав, у СБР, Нови Сад, 2009, књ.
IV, стр. 277 и М. Станимировић: Источна Тамнава – Бргуле и околина, Обреновац, 2010, 61. и М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ,
Ваљево, 46/2012, 117- 153.

ЈАНКОВИЋ, ЛУКА Г., земљорадник и резервни наредник (Доња
Буковица, Љубовија, 20. XI 1869 – Доња Буковица, 17. XII 1930). Отац
Глигорије и мајка Госпава, пољопривредници. Нема података о његовом школовању и почецима радног ангажовања. Од 1890. до 1892.
године служио је војни рок у I чети V батаљона у Ужичкој Пожеги.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Као резервни наредник IV чете I батаљона V пешадијског пука III позива на
положају Дуга 4. августа 1914. године својим храбрим и присебним
држањем са водом војника заробио је 42 чешка војника и једног официра и ослободио три наша заробљена војника и пет грађана. То је остварио лажном командом Батаљон у стрелце, брза паљба, резерва брже,
бомбом напред. Одликован Златним војничким орденом Карађорђеве
звезде са мачевима о чему је издат указ ФАО 11102 од 15. јуна 1915.
године.
Рањен на положају Луњевица 1915. године у грудни кош. Био заробљен и лечен. Био је ожењен Смиљаном, рођ. Гајић и имао сина Војислава.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ , 479 за 1915. годину; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 536; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 428.

ЈАНКОВИЋ, МИЛИСАВ М., подофицир и официр
(Колашин, 3. VII 1892 – САД, 6. III 1955). Отац Милан и
мајка Анђа, пољопривредници. Након завршене основне
школе и два разреда гимназије завршио је Пешадијско подофицирску школу у Сарајеву и Карловцу.
Од 1. априла 1910. године ступио је у црногорску
војску и са њом учествовао у балканским ратовима. Храбро се борио у биткама око Берана, Пећи, Ђаковице,
Скадра, на Брегалници, Говедарнику, Бихору, Вишеграду, Гласинцу, Сухој Гори и Црном Врху. Током борби на Сухој Гори
код Вишеграда рањен је у десну руку.
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Првог марта 1916. године постао је припадник српске војске. Као
наредник IV чете III батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије
учествовао у више борби, па и на Кајмакчалану, Кочобеју, Флоки,
Рововској, Брездастој и Трновој коси. За време борби на Кајмакчалану
17. септембра 1916. године рањен је у десну ногу, на Брездастој коси
28. августа 1917. године поново је рањен у десну руку, а на положају
Белушић код Параћина у обе ноге.
Током борби против Бугара на Брегалници ускочио је у непријатељски ров и изнео њихов митраљез. То су непосредно видели регент
Александар и сердар Јанко Вукотић па га је регент одмах одликовао
Златном медаљом за храброст Милош Обилић. За храбре подвиге у
претходним борбама већ је био одликован Сребрном медаљом за храброст.
Приликом заузимања Кајмакчалана, са својим водом, заробио је 18
бугарских војника, а на Плочи једну брдску батерију. У току наредне
ноћи вешто се повукао са заробљеницима и изазвао један бугарски пук
да пређе у напад ради спашавања својих заробљених бораца и заплењеног оружја. Чим је свануло Ј. је дао знак нашој артиљерији за концентричну ватру по том пуку па су им нанети огромни губици. За тај подвиг добио је Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима.
У чин пешадијског потпоручника произведен је 1. септембра 1918.
године.
Након Првог светског рата остао је на служби у југословенској
војсци и уз рад се стручно усавршавао. Чин пешадијског поручника
добио је 1. септембра 1921. године, а капетана I класе 1928. године.
Као водни официр службовао је у IX и XXXVII пешадијском пуку,
где је био и командир чете. Потом је ађутант у XLVI пешадијском
пуку, руководилац слагалишта у Војног округу Оточац, командант
батаљона XLVI пешадијског пука и на служби у Карловачком војном
округу.
У Априлском рату 1941. године заробљен је и интерниран у Немачку у заробљеништво. Оставши у емиграцији прешао је у САД, где је
преминуо. Био је ожењен Павлијом – Паулином Гргурић. Имали су
сина Александра и кћери Олгу и Ксенију.
Поред поменутих одликовања добио је: Медаљу за војне врлине,
Орден југословенске круне V реда, Орден белог орла са мачевима V
реда, Албанску споменицу у више других споменица и похвала.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-599/694; Исто Архива бивше српске војске, кутија 10, дос. 1, фас. 1 лист 10; АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 536; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 252. и 428.
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ЈАНКОВИЋ, МИЛОЈКО Б., официр - армијски
генерал, уредник (Београд, 1. IV 1884 – Београд, 11. IV
1973). Отац Божидар, био генерал и министар, а мајка
Станка из београдске породице Ковачевић. Шести разред гимнзије завршио у Зајечару, а Нижу и Вишу школу Војне академије у Београду. Током 1910. године
био на стажу у Француској, а десет година касније
завршио и генералштабне припреме.
Официрску каријеру започео је као командир вода
у Коњичкој дивизији. У балканским ратовима и после њих био командир III ескадрона III коњичког пука. У Првом светском рату ордонанс у
Штабу I армије а од 1915. до 1916. командир III ескадрона Дринског
коњичког пука. Потом био помоћник начелника Штаба Прве српске
добровољачке дивизије у Русији до 1918. године, па помоћник начелника и начелник штаба Коњичке дивизије 1918-1920. године.
После рата као потпуковник био је помоћник начелника и начелник
Штаба Осјечке дивизијске области. Од 1923. до 1925. године био војни
изасланик у Атини а потом командант XLVI пешадијског пука и шеф
Оперативног одсека Одељења за ваздухопловство Министарства војске
и морнарице, па в.д. начелника и начелник Наставног одељења Генералштаба.
Током 1929. постао је бригадни генерал а две године касније в.
д. команданта Моравске дивизијске области. Следеће године постављен је за помоћника команданта Ваздухопловства, а 1933. године
произведен је за дивизијског генерала. На положају помоћника
команданта Ваздухопловства остао је до 1938. године а следеће
године постао је армијски генерал. Од 1938. до 1940. био је в. д.
команданта а потом и командант Приморске дивизијске области до
заробљавања 1941. године.
Заробљен је и одведен у италијанско заробљеништво. Побегавши
из логора крио се од 1943. године у околини Рима. Савезници су га упутили у Југословенску војску на Средњем истоку (1944), где му је Шубашић понудио положај министра војске и морнарице, али га је одбио.
Враћен је у Београд 1945. и пензионисан 1946. године.
Бавио се писаном речју. Био је сарадник и уредник више војних
часописа, међу којима и Ратника. Написао је предговоре за поједине
књиге из ваздухопловства и др.
Оженио се Видосавом, ћерком Крстића, трговца из Кичева, Имали
су: кћи Олгу, дипломираног физичара-хемичара и сина Божидара, архитекту. Живели су у Земуну.
Добитник је више домаћих и страних одликовања и других признања. Одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, Орденом белог орла са мачевима III и IV степена, Орденом Кара179

ђорђеве звезде III и IV степена, Орденом југословенске круне III степена, Орденом Светог Саве I, II и III степена, Златном медаљом за
храброст и бројним другим медаљама и споменицама. Такође је одликован са девет иностраних одликовања.
Носилац је почасног извиђачког звања.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, Шематизми Србије, 19041912, 1914; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 18501925, Београд, 1925, 300, 361; Споменица Прве српске добровољачке дивизије
1916-1926, Београд 1926, 14, 65, 83; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1838,
537; Н. Груловић: Југословени у рату и Октобарској револуцији, Београд,
1962, 126-127; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 165-166; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 19181941, Београд 2004, 165-166 и В. Иветић: Јанковић, Милојко Б., СБР, Нови Сад,
2009, 293.

ЈАНКОВИЋ, МИХАИЛО Р., земљорадник и
каплар (Богатић, Ваљево, 22. VI 1887 - Богатић, 10. XI
1934). Отац Ранисав и мајка Николија, пољопривредници. Био је шесто дете по рођењу својих родитеља. Мада
је био сиромашног имовног стања живео је у месту
рођења и бавио се пољопривредом. Војни рок је регулисао у Загребу 1908–1910. године.
Мобилисан је као каплар у Пети пешадијски пук
Дринске дивизије I позива 1914. године и показао се
храбрим и пожртвованим борцем. За осведочену личну храброст и
пожртвовање на бојном пољу у рату против Аустро-Угарске 1914–1915.
године одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима. О томе је објављен и указ ФАО бр. 1 102, од 15. јуна 1915.
године.
Прешао је Албанију и сву ту голготу страдања. Преживео је бродолом, пливао целу ноћ држећи се за даску у Егејском мору при покушају
пребацивања за Француску из Солуна. Пушку је све време држао на
леђима. Са њим на Солунском фронту су се борила и његова браћа Илија
и Гвозден, који су преживели Солунску голготу. Преживео Први светски
рат, вратио се у родно место и наставио да се бави пољопривредом.
У браку са Даринком имао је четворо деце (Миленију удату Мишковић у Лелићу, Љубицу удату Андрић у Лесковицама, Душана који је
умро млад и Милоша, који је живео и радио у Ваљеву). Умро је и сахрањен у месту рођења без било каквих војних и државних почасти. По
његовој смрти породица је остварила право на новчану накнаду.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига рођених ћелијске
цркве; Породична документација Јанковића; М. Госпавић: Село Богатић ваљевски, Ваљево, 2008, 67, 125, 126 и 179; Казивање Михаила М. Јанковића,
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дипломираног инжењера машинства из Ваљева и Подаци добијени од Горана
Јаковљевића шефа МК у Лелићу и Доњим Лесковицама..

ЈЕВТИЋ, БОГОСАВ П., земљорадник, поднаредник и задружни радник (Врело, Уб, 26. II 1892 –
Врело 27. VI 1969). Отац Пантелија и мајка Перса,
рођ. Адамовић, били су земљорадници слабог имовног
стања. Основну школу завршио је у месту рођења, где
је живео, бавио се пољопривредом али и повремено
радио под надницу и наполицу.
Почетак Првог светског рата затекао га је на
одслужењу редовног војног рока у III чети II батаљона V пешaдијског
пука Краљ Милан у Ваљеву. Због спретности и пожртвованости у више
борби унапређен је у чин поднаредника. Из његове куће у том рату учествовали су му и отац Пантелија и стриц Илија. На жалост оба су погинули. И он је био теже рањен у десну руку на положају Корицска глава
28. септембра 1915. године. Учествовао је и у више других борби и
акција истичући се храброшћу и сналажљивошћу.
Као водник са својим водом I чете III батаљона V пешадијског пука
Дринске дивизије I позива учествовао је у заузимању положаја Кочобеј и
први изашао на њега, када је дефинитивно сломљен бугарски отпор на
темену Кајмакчалана. За тај подвиг одликован је Сребрним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред њега имао је Медаљу
краља Петра I и неки енглески орден, Албанску споменицу и све три споменице за учешће у ратовима од 1914. до 1918. године.
У периоду између два светска рата био је ангажован у земљорадничком задругарству, које је у Врелу било изузетно развијено. Временом је постао задружни магационер у више тамошњих задруга и на тој
дужности остао до одласка у пензију. Током Другог светског рата припадао је четничком покрету и неко време био четовођа у свом селу.
Из брака са Даринком Игњатовић из Стубленице код Уба имао је
кћи Дивну, удату Перић, и сина Милојка, земљорадника у Врелу.
Пошто му је прва жена умрла други пут се оженио Лепосавом, дев.
Павловић из Врела.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 537; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 429; М. Радојчић:
Јевтић Богосав, у БЛВК, Ваљево,1998. књ. I, VII св, 101-102; М. Радојчић: Јевтић Богосав, у СБР, Нови Сад , 2009, књ. IV, стр. 337; МК Врело: ЗМК; М.
Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117153; Казивање Бранка (Николе) Јевтића, земљорадника из Врела и Породична
архива Јевтића.
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ЈЕВТИЋ, ВЕЛИМИР Б., земљорадник и резервни пешадијски поднаредник (Трстеница, Обреновац,
4. XI 1888 - ?). Отац Богосав и мајка Савка, пољопривредници. Живео је у родном месту и бавио се традиционалним пољопривредним пословима. Војни рок
регулисао је у II чети II батаљона V пешадијског пука
у Ваљеву 1910. године. Био је вредан, спретан и одговоран војник па је произведен за резервног пешадијског поднаредника.
Храбро се борио у свим ратовима од 1912. године
због чега је од својих претпостављених често предлаган за разна одликовања и друга признања. Као поднаредник у у II чети II батаљона V
пешадијског пука добио је Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде
са мачевима. О чему је објављен указ број 150 806. Дана 4. септембра
1918. године, када је његова чета вршила напад на бугарске ровове на
Градишком Вису, на Солунском фронту, први је ускочио у бугарски
ров у којем је било доста бугарских војника бомбаша. Убрзо, затим
његова чета заузела је тај ров али су исти Бугари извршили контранапад. Међутим, убрзо су стигле и друге наше потере па је цео тај бугарски одред заробљен и осујећен у свом даљем наступању.
Због своје храбрости Јевтић се често излагао разним ризицима и
опасностима. Услед тога је чак четири пута рањаван: 3/4. септембра
1914; 13. септембра 1914; 16/17. септембар 1914 и 4. септембра 1918.
године.
Поред Ордена Карађорђеве звезде добио је две медаље за храброст
(1916. и 1917) и споменице за учешће у оба балканска рата,
У браку са Даринком имао је по два сина (Душана и Недељка) и
две кћери (Видосаву и Лепосаву).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд К, Подаци о носиоцима орденима
Карађорђеве звезде са мачевима и белог орла; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 537. и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 429.

ЈЕВТИЋ, СВЕТОЗАР П., земљорадник и резервни наредник (Лукавац, Ваљево, 24. I 1881 – Лукавац
3. II 1967). Отац Пантелија и мајка Драгиња били су
пољопривредници. Основну школу учио је и завршио
у Рабровици. Као вредан и савестан војник IV чете II
батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву произведен је у чин резервног пешадијског подофицира –
наредника.
У ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године борио се у II чети III батаљона III прекобројног пука Дринске дивизије II позива. Пошто је рањен лечио се у Врњачкој Бањи, где је заро182

бљен и био интерниран. У заробљеништву је остао до краја Првог светског рата.
За ратне заслуге одликован је Златном медаљом за храброст (1913),
руским Орденом св. Ђорђа (1915) и Златним воjничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима (1915).
Као познати ратник, вредан ратар и угледан човек Светозар - Цвеја
Јевтић је више пута биран у органе општинске власти и за сеоског кмета. За допринос развоју добрих међусуседских односа више пута је
похваљиван и награђиван. Током 1930. године је одликован Златном
медаљом за грађанске заслуге..
Са супругом Добријом, рођ. Марковић, домаћицом из Лукавца,
имао је сина Милутина и кћери: Живодарку, Живану и Милицу. Милица, зв. Мирослава од септембра 1944. године била је борац I батаљона
III личке бригаде IV пролетерске народноослободилачке ударне дивизије. Од задобијених рана у борби умрла је на Иришком венцу у марту
1946. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МК Дивци, ЗМК; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 537; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 429, Б. Милосављевић, Л. Нинковић и М. Радојчић: Споменица палим
борцима и жртвама фашистичког терора општине Ваљево 1941-1945, Ваљево 1995, 110; М. Радојчић: Јевтић, Светозар Цвеја, у БЛВК, Ваљево, 1999, књ.
II, св. VII, 107 и М. Радојчић: Јевтић, Светозар Цвеја, СБР, Нови Сад, 2009,
књ. IV, 345; Запис са надгробног споменика и Казивање Тихомира Илића, пензионера из Лукавца;
133

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ, МИЛОЈЕ В., бригадни генерал, професор, војни писац (Влакча, Топола, 15. III
1876 – Београд, 21. V 1938). После шест разреда гимназије у Крагујевцу као питомац XXIX класе завршио
је НШ ВА. Почео је радити као командир вода у XX
пешадијском пуку, а 1904, постао је командир чете у
XIV пуку. Две године касније постао је топограф у
Географском одељењу Генералштаба.
Балканске ратове започео је као капетан I класе и
био командир II чете II батаљона у V прекобројном пуку у Ибарској
војсци и топограф III армије. Већ 1913. унапређен је у чин мајора и
постао командант I батаљона I пешадијског пука I позива. Од почетка I
светског рата до марта 1916. био је командант II батаљона V пешадијског пука II позива. Касније је био командант Присјанског па Источког
одреда, помоћник команданта III пешадијског пука, два пута заступник
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М. Секулић га представља као Миливоја В. Јелесијевића.
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команданта II пешадијског пука и командант I пешадијског пука.
Потом је био командант XIII пешадијског пука.
Био је врло храбар, умешан, присебан, предузимљив и енергичан
старешина у свим борбама: код Лознице, Крупња, на Ади Курјачици, а
нарочито на Баставском брду, где је непријатељ сломљен отпором пука
и приморан на одступање. Затим у свим борбама на Гучеву од 11. септембра до 22. новембра 1914. године, а нарочито на коти 708. Нарочито
се истакао као командант тог пододсека у одбијању напада 1, 2. и 3.
октобра текуће године у којима је непријатељ одбијен са огромним
губицима, напослетку у четвородневном нападу на Кик од 20. до 23.
новембра 1914. године где је непријатељски отпор дефинитивно сломљен и натеран у одступање. Приликом гоњења непријатеља од 24.
октобра до 2. децембра посебно се показао приликом успешног ноћног
напада 25/26 новембра на Човку, затим у нападу на Петров гроб имао је
видну улогу да сломи задњи отпор непријатељских заштитних делова.
Пуковник је постао 1920, а бригадни генерал 1925. године. Након
окончања ратних сукоба бивао је: командант Далматинских трупа до
фебруара 1919. године, па командант XXXIII пешадијског пука, Јадранске па Дринске пешадијске бригаде, помоћник команданта Дринске
дивизијске области и редовни професор предмета Ратна служба и Служба веза на НШ ВА. Од 1928. до смрти био је в. д. начелника Историјског одељења ГШ.
Од 1907. био је ожењен Љубицом, кћерком Боже Драгићевића,
окружног ветеринара из Ниша. Имао је сина Мирослава, који је умро
као беба, и кћери Љубицу и Оливеру. Био је један од оснивача Удружења Влакчана у Београду.
Више година сарађивао је у војном часопису Ратник и Документима о учитељском националном раду у прошлости. Био је један од руководилаца на изради зборника документа Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца I - XXXI (1924-1939) и др.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К -611/179 и Фонд бивше
српске војске, кутија 7, д 23, п-3а, к-77, ф. 1, д-6; СВЛ, 1896, 1899-1916,
1920.1938; Шематизми Србије 1900-1912, 1914; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд 1925, 290; Споменица Мушке
гимназије у Крагујевцу 1833-1933, Крагујевац, 1934, 516; Смрт ратног хероја
– генерала Милоја Јелесијевића, „Правда“, Београд, 23. маја 1938, 9; Политика,
Београд, 23. маја 1938, 8 и 28; Ратник Београд, 1938, св. 6. 179-180; Београдске
општинске новине, Београд, децембар 1938, 1000; М. Шанзић: Витези слободе,
Београд 1938, 537; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 429 М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 19181941, Београд 2004; 167. М. Секулић: Дринска дивизија- прилози за историју
српске војске, Лозница 2009, 239 и В. Иветић: Јелесијевић, Милоје, СБР, Нови
Сад, 2009, књ. IV, 373 и 374.
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ЈЕРЕМИЋ, ДРАГОЉУБ В. - Јеша, пешадијски
бригадни генерал, стручни писац и канцелар Краљевог
ордења (Ваљево, 6. VII 1874 – Београд, 12. IV. 1941).
Отац Вукосав (родом из подгорског села Стапара),
трговац, мајка Симка (рођ. Марковић из Ваљева),
домаћица. Oсновну школу и шест разреда гимназије
завршио је у месту рођења. Као питомац XXIV класе
завршио НШ ВА у Београду. Током 1907/08. године у
Француској учио је француски језик.
Од 1894. бивао је водник у инжењеријском батаљону, командир
чете у Инжењерској подофицирској школи и командир чете у I инжењеријском и VII и XVIII пешадијском пуку. Касније био командант
батаљона у XVII, XI и VIII пешадијског пука. Као капетан I класе био је
одређен да са групом официра-завереника узме учешћа у извршењу
завере у Краљевом двору 1903. године. Под изговором слабих нерава у
тренутку када су његови другови полазили у акцију из Официрског
дома, Јеремић се издвојио и вратио кући.
У балканским ратовима био командант батаљона, па заступник
команданта XVII и XI пешадијског пука I позива. На почетку I светског
рата био командант VIII пешадијског пука до тешког рањавања. Током
1915/16. као рековаленсцент постао је командант Граничних трупа, а
1916/17. био шеф Ађутантског одељења Министарства војске и морнарице. Преведен је из инжењерије и на том положају као белорукац
радио је на припремама и спровођењу Солунског 1917. године као члан
Одбора за ликвидацију пуковника Аписа и другова. Затим је био на располагању 1917. и 1918. године.
По завршетку рата био је помоћник делегата министра војног у Француској (у Марсеју), а од 5. марта 1920. до 2. априла 1923. помоћник команданта Дринске дивизијске области у Ваљеву и командант Граничне трупе.
У чин генерала унапређен 21. октобра 1923. и био је једно време и канцелар краљевих ордена. Касније командант места у Скопљу и у штабу III
армијске области. Сарађивао је више година у Ратнику залажући се за
модернизацију војске. Писао је Законе и уредбе о орденима и медаљама са
свим изменама и допунама од 1883. до 1935. године.
Пензионисан је 26. октобра 1927. године. Као пензионер извршио
самоубиство за време бомбардовања Београда, не могавши да се помири са окупацијом Југославије. Сахрањен je на Новом гробљу у Београду, парцела 78.
За заслуге у миру и рату добио je више високих домаћих и страних
одликовања и других признања, међу којима и ордене Карађорђеве звезде са мачевима IV и III реда.
Од 1903. био је ожењен Анђелијом, ћерком Миливоја Петровића,
секретара Управе фондова. Њихова кћи Славка (1904-1982) била је удата за др Александра Капетановића (1898-1968), лекара у Београду.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 617/30; Исто, Архив бивше
српске војске, к 7, дос 24; МИАВ, ЗМК, Матична књига рођених ваљевске
цркве; СВЛ 1894-1915, 1920-1928, 1931-1936; Шематизми Србије 1895-1912,
1914; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 655: 167. и 168; Ко је ко у Југославији, Београд-Загреб, 1928, 147;
М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 538; М. Ж. Живановић: Пуковник
Апис, Београд 1955; 655; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац, 1990, 429; Р. М. Драшковић: Кнез Милошева улица, Календар
Ваљевац, Ваљево за 1994, 279; М. Радојчић: Ваљевци сахрањени на Новом гробљу у Београду, Календар „Колубара“, Ваљево 2000, X, 248 - 257; М. Бјелајац:
Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 167 –
168; М. Радојчић: Јеремић, Драгољуб Јеша у БЛВК, Ваљево, 1999, књ. 2, св. 7,
119-120; В. Иветић: Јеремић Драгољуб В. Јеша у СБР, Нови Сад, 2009, 387 и
М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски алманах, Београд, 2013, VII, 61.

ЈЕРЕМИЋ, МИОДРАГ - Мима С., земљорадник и редов (Мали Борак, Лајковац, 26. IX 1898 –
Велики Црљени, Лазаревац, 1983). Отац Светозар и
мајка Смиљана (рођ. Арсенијевић из Вреоца код Лазаревца), пољопривредници. Са браћом Живорадом и
Петронијем наследио је десетак хектара обрадиве
земље и бавио се традиционалним прадедовским
пословима.
Од 17. јуна 1919. до 17. децембра 1920. године
служио је војни рок у Митраљеском одељењу X пешадијског пука.
Како је у то време дошло до упада Арнаута из суседне Албаније
учествoвао је у његовом спречавању и борбама са одметницима. Показао је изузетну храброст и сналажљивост па је одликован Сребрним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
Оженио се Радојком Митровић, домаћицом из Малог Борка, али
деце нису имали. Усвојили су њене братанице Радмилу и Стојку Гајић.
У политичком погледу није испољавао неку запаженију активност.
Волео је да се дружи са људима.
Након отварања површинског копа Тамнава - Западно поље и
почетка расељавања Малог Борка 1979. године пресељава се у Велике
Црљене код Лазаревца, где је купио плац и кућу и још неко време
живео и радио.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МК Мали Борак: ЗМК; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,, 538; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 429; М. Радојчић: Јеремић, Миодраг, у БЛВК, Ваљево,1999, књ. II,
св. VII, 122; М. Радојчић: Лајковчани – носиоци Карађорђеве звезде. „Напред“,
Ваљево, 17. XII 1999. 10. и В. Миљевић: Лајковачка Тамнава у прошлости –
порекло становништва, Лајковац, 2007, 286; Казивање Бранислава Степановића, пензионера из Малог Борка и Запис са надгробног споменика.
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ЈЕРЕМИЋ, МИХАИЛО Ж., земљорадник,
резервни поднаредник (Горњи Мушић, Мионица, 8.
IX 1878 – Горњи Мушић, 27. I 1943). Потиче из велике и угледне сеоске породице из које је у Први светски рат пошло десет бораца, а вратила се половина.
Отац Живко, вишегодишњи председник доњотопличке општине и народни посланик, а мајка Тодора,
домаћица, рођена сестра војводе Живојина Мишића.
Основну школу завршио је у Боговађи, где му је отац
био старатељ. Стални кадар служио је у II ескадрону Краљеве гарде у
Београду. И по завршетку војног рока настанио се у родном месту и
продужио бављење старим прадедовским пословима.
У балканским и Првом светском рату борио се као резервни поднаредник у оквиру I ескадрона Дринског коњичког пука. Био је веома
храбар, спретан и пожртвован па је више пута и рањаван. После рањавања у десно раме, 27. августа 1914. године, није се довољно лечио па
су се појавиле озбиљне компликације тако да је 20. марта 1918. године
морао бити оперисан у XXXVIII енглеској болници у Микри код Солуна. На лечењу у болници провео је све до 19. априла 1918. године.
И у најтежим тренуцима Првог светског рата водио је ратни дневник, који се сада чува у Народном музеју у Ваљеву.
Био је необично храбар и упуштао се у свакојаке ризике али нисам
могао да га смирим. Једном сам му рекао – ако већ хоћеш да лудо изгубиш главу, остави бар коња – говорио је његов претпостављени Петар
Цветковић.
Петог августа 1916. године у Кучковели Бугари су опколили и
заробили три наша официра и двадесетак војника. Остали су са Михаилом успели да се извуку из окружења. Двадесет првог септембра исте
године, као припадник патроле код села Кенада упао је у стрељачки
строј Бугара. Они га запазе и отворе ватру у правцу њега, чак му и коња
ране, али је поново успео да се спасе. Месец дана касније, са Петром
Цветковићем, поново је био у патроли у селу Старовинама где су их
Бугари поново напали и опет су успели да се извуку.
За заслуге и лично пожртвовање у борби против Аустроугара
1914/15. године добио је Златан војнички орден Карађорђеве звезде са
мачевима. Поред овог високог одличја добио је и Златну медаљу за храброст, Албанску споменицу и један орден који му је доделио руски цар
Николај II. Наравно, имао је и све три споменице за учешће у ратовима
од 1912. до 1918. године.
Био је ожењен Лепосавом Марковић, домаћицом из Степања код
Лајковца. У браку су имали кћи Зорку и синове: Милутина (1904),
Чедомира (1905), Владислава (1907), Стојадина (1912-1914) и Љубомира (1919). Био је доследан следбеник свог славног ујака.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД; Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МИАВ: ЗМК; М. Шантић: Витези слободе, Бео-
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град 1938, 538; , М. Крстић: Јеремића десетина рањеника, „Задруга“, Београд,
3. VIII 1972; Србија у ратовима 1912-1918. са освртом на Ваљевски крај,
Ваљево 1972, 211-212; А. Ђурић: Солунци говоре, Београд 1987; А. Ђурић:
Солунци говоре - Овако је било, Горњи Милановац 1978, 112; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 429; М. Радојчић: Јеремић,
Михаило, у БЛВК, Ваљево 1999/2000, књ. 2, 123-124; М. Радојчић: Михаило
Јеремић, „Запис“, Мионица, 7, 15. VII 2005, 15; М. Радојчић: Војвода Мишић и
његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београ 2006, 321-324; М. Радојчић:
Јеремић Михаило: СБР, Нови сад 2009, књ. IV, 389-390. и Казивање Душана
Живковића, земљорадника из Горњег Мушића.

ЈЕРЕМИЋ, САВА С., земљорадник, резервни
каплар (Мали Борак, Лајковац, 14. I 1898 – Мали
Борак, 12. IV 1944). Отац Станимир и мајке Босиљка
(дев Васић, домаћица из Цветовца код Лазаревца),
пољопривредни произвођачи средњег имовног стања.
Поред пољопривреде овладао је и тајнама столарског
и коларског заната, па се њима бавио као допунском
делатношћу
Војни рок је служио у Митраљеском одељењу X
пешадијског пука од 17. јуна 1919. до 17. децембра
1920. године. Како је у то време дошло до упада Арнаута из Албаније
на нашу територију то је учествовао у спречавању њиховог продора у
унутрашњост. Пошто су те снаге брзо разбијене учествовао је у обрачуну са одметницима. Посебно се истакао у ослобађању наших војника
које су они заробили, затворили у неку џамију и почели да скидају. За
показану храброст добио је чин резервног каплара и Сребрни војнички
орден Карађорђеве звезде са мачевима.
По повратку са одслужења војног рока настанио се у месту рођења
и наставио да се бави ранијим пословима. У браку са Живком (дев.
Радојичић домаћицом из Цветовца код Лазаревца) имао је осморо деце
од којих су шесторо успели да одгаје кћери: Обренију, Радмилу и Катарину и синове Александра, Светислава и Боривоја.
За време Другог светског рата није припадао ни једним војним и
политичким формацијама.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МК Мали Борак, ЗМК, Матична књига умрлих; М.
Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 538; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 429; М. Радојчић: Јеремић, Сава у БЛВК,
Ваљево,1999, II, св. VII, 125; М. Радојчић: Лајковчани – носиоци Карађорђеве
звезде. „Напред“, Ваљево, 17. XII 1999. 10; М. Радојчић: Јеремић, Сава, СБР,
Нови Сад 2009, IV, 392. и В. Миљевић: Лајковачка Тамнава у прошлости –
порекло становништва, Лајковац, 2007, 186-187; Запис са надгробног споменика и Казивање Александра Јеремића, земљорадника из Малог Борка.
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ЈЕРКОВИЋ, ДМИТАР Б., земљорадник и добровољац (Дивосело,
Госпић, Хрватска, 4. XI 1892 - ?, ?). Отац Божа и мајка Милица, пољопривредници. Као младић био је на раду у САД. Као добровољац ступио у српску војску да помогне свом народу у борби за слободу.
Током 1917. године распоређен је у Пети пешадијски пук и његову
јуришну чету. Био је веома храбар и јако пожртвован, па је починио
више подвига. Петог септембра 1918. године у месту Градашница био
је у извиђачкој патроли и упао у бугарски ров. Покупио је сву њихову
муницију и оружје али није све могао понети. Неко од противничких
војника га је приметио и ка њему бацио бомбу која га је ударила у лево
раме али није експлодирала. Он је успео да је дохвати и врати натраг у
противничке редове. Тамо је експлодирала и изазвала велику забуну па
су се вратили назад. За овај подвиг одликован је Сребрним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
Преживео је Први светски рат и као колониста настањен у Степановићеву код Футога у Војводини. У браку са Тодором, рођ. Бисковић имао
је по два сина (Николу и Милана) и две кћери (Љубицу и Милицу).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд,1938, 538;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Арнђеловац, 1990, 429.

ЈОВАНОВИЋ, БОЖИДАР М., официр - дивизијски генерал (Ваљево, 15. X 1886 – САД, 1960).
Отац Михаило. Питомац XXXVIII класе Ниже и
XXIII. класе ВШ ВА. Говорио немачки и француски
језик. Официрску каријеру почео на служби у Војној академији и као водник телеграфске чете. У чин
мајора унапређен је априла 1919, а пуковника априла 1928. године
У балканским ратовима био командир Дунавског телеграфског одељења II позива. За време
Арнаутске побуне радио је у Телеграфском одељењу Косовске дивизије. За време Првог светског рата био је командир
Телеграфског одељења Дунавске дивизије I дивизије и командир II
телеграфског одељења Прве армије. Од 1. јуна 1919. налазио се у српској војној делегацији у Будимпешти.
Потом је радио у I телеграфском одељењу Врховне команде и био
командир I телеграфске чете I армије и штабу I армијске области. Од
10. септембра 1920. био је командир у Инжењеријској подофицирској
школи, па командант II понтонерског полубатаљона и помоћник команданта Железничке команде у Славонском Броду. Затим је девет година
био шеф Поштанско-телеграфског одеска Саобраћајног одељења ГШ,
па в. д. помоћника начелника Инжењеријско-техничког одељења МВМ.
Пошто је 6. септембра 1936. унапређен у чин инжењерског генерала 31.
XII 1936. постао је командант Саобраћајне команде, а онда и командант
189

Потиске дивизијске области, да би 1. децембра 1940. године био унапређен и у дивизијског генерала.
У тој дужности учествовао је и у Априлском рату 1941. године,
заробљен и интерниран у Немачку. По завршетку рата остао је у емиграцији па је касније прешао у САД и тамо се стално настанио. Сахрањен је на српском гробљу у Либертвилу.
За заслуге у миру и рату добио је више одликовања и других признања, па и орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
Током 1922. године склопио је брак са Десанком кћерком Николе
Марина, трговца из Бјеловара. Имали су сина Слободана и кћи Веру. И
после његовог опстанка у емиграцији породица му живела у Београду.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К , СВЛ, 1919-1941; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд 1925,309,
365; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 538; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Арнђеловац 1990, 429; М. Бјелајац и П. Трифуновић:
Између војске и политике. Биографија генерала Душана Трифуновића 18801942, Београд 1996; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије
1918-1941, Београд 2004, 171; М. Бјелајац: Јовановић, Божидар М; СБР, Нови
Сад 2009, 457-458 и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја,
Ваљевски алманах, Београд, 2013, бр. VII, стр. 61

ЈОВАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Ј., писар, резервни наредник, активни
официр (Крвавци, Ужице, 6. XI 1888 - ?, ?). Отац Јоксим и мајка Софија
пољопривредници. Познато је да је био писмен али нема података где
се, када и како школовао. Војни рок регулисао у првом дивизиону
Дринског артиљеријског пука 1910-1911. године и унапређен у чин
резервног наредника.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Као старешина III чете у XVII пешадијском пуку показао изузетну храброст и
пожртвовање у борби на Острвском језеру, на Солунском фронту. За то
је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Рањаван је три пута (29. IX 1912, 9. I 1915. и 8. VIII 1916. године).
Поред Карађорђеве звезде имао је: сребрну и златну медаљу за храброст Милош Обилић, Златну медаљу за ревносну службу, Албанску
споменицу и све три споменице за учешће у ратовима.
После Првог светског рата активирао се на служби у Војсци
СХС/Југославије и преведен у официрски ранг. Познато је да је неко
време живео у Кули и да је 1934. године био капетан I класе у пензији.
У браку са Љубицом имао је кћи Душанку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 538; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 429; Љ. Гавриловић: Јовановић Ј. Војислав, БЛЗО, Београд, 2006, 258.

ЈОВАНОВИЋ, ДЕСИМИР Ј., (Ужице,? – Кајмакчалан, 13. IX
1916), пешадијски потпоручник, водник IV чете III батаљона XVII
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пешадијског пука. Одликован Орденом Карађорђеве звезде IV реда, о
чему је објављен указ 31 222.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, фебруар 1923, 164; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 539. и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац, 1990, 429.

ЈОВАНОВИЋ, ЖИВАН М., земљорадник и редов
(Томањ, Крупањ,16. 1891 - ?, ?). Отац Младен и мајка
Иванка, пољопривредници. Живео у родном месту и
бавио се пољопривредном производњом. Спада је у групу људи сиромашнијег имовног стања.
Од 1913. године учествовао је у ратовима као борац
II чете I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије
првог позива. После Крфа прекомандован је у II чету III
батаљона V пешадијског пука и у њој остао до 1919.
године. У борбама је био изузетно храбар и пожртвован
па је више пута рањаван. Први пут рањен је у борбама за
Штип 17. јуна 1913. године. Другу рану задобио је 30. септембра 1915.
године на бугарској граници. Трећи пут је повређен на Браздастој коси
на Солунском фронту 16. децембра 1916. године.
Починио је више подвига и одликован Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен указ 11 103. Поред
тога добио је руски орден Светог Ђорђа IV степена (бр. 126 546) и
француским одликовањем Нишор. Добио је Албанску споменицу, као и
споменице за учешће у Другом балканском и Првом светском рату.
Био је ожењен Цветом, рођ. Којић, домаћицом. Имали су синове:
Рајка, Марка, Миливоја, Будимира, Станислава и Борисава.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 539; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 429. 275 и . М.
Радојчић: Рађевски витези слободе, „Призор“, Лозница, 2010. бр. 9, 116 – 127.

ЈОВАНОВИЋ, ИВАН С., официр - коњички бригадни генерал (Београд, 2. I 1881 – Оснабрик, Немачка,
2. IX 1953). Отац Светозар. Био питомац XXXIII класе
Ниже и XVIII класе ВШ ВА. Говорио руски, француски и немачки. Бивао на дужностима: водника у IV
коњичком корпусу и водника у ескадрону Гарде и III
коњичког пука у Нишу.
Као командир митраљеског одељења коњичког
пука Дринске дивизије I позива борио се у балканским
ратовима. После тога био командир митраљеског одељења I коњичког
пука у Нишу и ађутант Дунавске дивизијске области. У Првом балканском рату постао је као капетан I класе
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У Првом светском рату до повлачења био је командир митраљеског
одељења коњичког пука Дринске дивизије I позива. После реорганизације 1916. постао командир ескадрона у II коњичком пуку. Крај рата
дочекао је у Барањи у саставу окупационе Барањске посаде. Пуковник
је постао 14. октобра 1924, а генерал 17. децембра 1929. године.
После рата био је поред осталог: помоћник команданта II коњичког
пука у Вировитици и VIII коњичког пука у Чаковцу. Затим је био в. д.
команданта II и IV коњичког пука и Коњичке школе у Земуну. Касније
командант коњичке бригаде у Чаковцу и Суботици, па в. д. команданта
I коњичке дивизије у Загребу. Након тога је в. д. помоћника команданта
Дравске дивизијске области у Љубљани, помоћник команданта Жандармерије, први помоћник инспектора Војнотехничке инспекције и
помоћник команданта Коњице.
У Априлском рату 1941. био је управник Војноисторијског института. Заробљен је и одведен у немачко заробљеништво. Остао је у
Немачкој у емиграцији, где је и умро. Био је ожењен Маријом Мешков,
рођ. Солвојев из Крижача у Русији. Деце нису имали.
Одликован је са више домаћих и страних одликовања, међу којима
и Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К ; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 300, 362; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 538; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 429; М. Бјелајац и П. Трифуновић: Између војске и
политике. Биографија генерала Душана Трифуновића 1880-1942, Београд 1996;
М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд
2004, 171; М. Бјелајац: Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочанства,
Београд, 2007, 241-242. и М. Бјелајац: Јовановић, Божидар М; СБР, Нови Сад
2009, 457-458.

ЈОВАНОВИЋ, ЈЕСТРАТИЈЕ М., општински чиновник и резервни наредник (Пониквица, Ужице, 22. 10. 1882 - ?, ?). Отац Милан,
умро 1917, и мајка Обренија, пољопривредници. Војни рок регулисао
1904-1905. године у IV чети I батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву и произведен у резервног наредника.
Био је учесник свих ратова од 1912. до 1918. године. Као старешина 4 чете 1 батаљона 17. пешадијског пука био је изузетно храбар, спретан и пожртвован. За храбро држање у борби против Аустријанцима
приликом њиховог одбијања при заузећу Шапца одликован је Златним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему је издат
указ 11102 од 15. јуна 1915. године.
Три пута је рањаван у борбама против окупатора. Најпре у десну
руку у борби против Турака на Бабуни 1912. године. Други пут у леву
руку у борби против Аустријанаца на Костајнику код Крупња у јесен
1914. и трећи пут на положају више Крупња крајем 1914. године. Заробљен је средином 1915. године у близини Плава у Црној Гори.
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Поред Карађорђеве звезде имао је Златну руску медаљу за храброст
I степена, албанску споменицу и споменице за учешће у балканским
ратовима. У браку са Борком, рођ. Буљагић имао је кћери Надежду и
Биљану. Током 1934. године живео је у Ужицу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ, бр. 479, за 1915; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 539; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Арнђеловац
1990, 429; Љ. Гавриловић: Јовановић М. Јестратије, БЛЗО , Београд, 2006, 261.

ЈОВАНОВИЋ, ЧЕДОМИР Т., официр - дивизијски генерал (Ваљево, 8. VII 1876 – Цоесфелд,
Немачка, 14. X 1965). Отац Тодор - Тоша, абаџија и
имућан трговац, а мајка Љубица. После основне
школе и шест разреда гимназије као питомац XXVI
класе Ниже и IX класе ВШ ВА. Био и слушалац
Артиљеријске школе гађања у Русији од 1902. до
1903. године. Говорио руски и француски језик.
Као артиљеријски официр био je командир хаубичке батерије IX батерије Дунавског артиљеријског
пука, потом на служби у Артиљеријско-техничком одељењу МВ,
командир III батерије Шумадијског артиљеријског пука, ордонанс краља (1909-1910), командант пољског дивизиона и командант III дивизиона Шумадијског артиљеријског пука.
У овој последњој улози учествовао је у балканским ратовима и био
посебно запажен у ослобађању Косова и борбама на Брегалници, Дриму и Рајчанском риду. Мобилизација за I светски рат затекла га је у гарнизону Штип па је и даље био командант III дивизиона Шумадијског
артиљеријског пука. Истакао се у борбама код Шапца и на Колубари.
Током 1916. године извесно време био је командант српских трупа у
Алжиру. Од марта 1916. до 1919. био је командант Дринског артиљеријског пука и са њим учествовао у пробоју Солунског фронта.
После Првог светског рата најпре је био на одсуству у Француској,
а онда командант Савског артиљеријског пука и Савске артиљеријске
бригаде, наставник AШГ у Карловцу, командант Врбаске дивизијске
области, инспектор артиљерије и помоћник команданта V армијске
области. За артиљеријског бригадног генерала унапређен је 21. X 1923,
а дивизијског генерала 20. јануара 1925. године. Пензионисан је 8. маја
1936. године.
У Априлском рату 1941. године учествовао је као инспектор артиљерије. Заробљен је и интерниран у заробљеништво. По завршетку II
светског рата остао је у емиграцији у Западној Немачкој где је и умро.
Сахрањен је на гробљу у Оснабрику. Од 1905. године ожењен је Јеленом кћерком Косте Шпартаља, адвоката из Београда. Имали су једног
сина.
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Добитник је више ратних и мирнодопских одликовања и других
признања, међу којима и три ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV
степена, два француска ордена Легије части, једног чешког ордена,
Oрдена Светог Саве III, II и I степена итд.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-640/81; СВЛ, 1919-1936;
Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд,
1925, 286, 356; Ко је ко у Југославији, Загреб - Београд 1928, 68; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 540; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 429; М. Радојчић: Јовановић Чедомир, БЛВК, Ваљево
2000, књ. II, св. VIII, 162-163; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине
Југославије 1918-1941, Београд 2004, 171-172; М. Бјелајац: Јовановић, Чедомир
Т, СБР, Нови Сад, 2009, књ. IV, 647-648. и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, „Ваљевски алманах“, Београд, 2013, бр. VII, стр. 62.

ЈОВИЧИЋ, ЈАКОВ Р., трговац и редов (Стубо,
Ваљево, 12. X 1888 - Ваљево, 28. XI 1942). Отац Радован и мајка Иванка (дев. Илић из Причевића), пољопривредници. Рано је остао без мајке, а потом и без
оца. Завршио је основну школу и трговачки занат у
Ваљеву.
На одслужењу војног рока затекао га је почетак
Првог балканског рата. Као припадник Петог пешадијског пука Дринске дивизије I позива учествовао је
у свим ратовима од 1912. до 1918. године, прешао је
преко Албаније и Крфа и доспео на Солунски фронт. Посебно је био
запажен у борбама на Церу, Мачковом камену, Колубари, Кајмакчалану
итд. За почињене подвиге често је похваљиван и награђиван. Имао је
Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима, Медаљу за
храброст и још пет одликовања. Два пута је рањаван па је упућиван у
Бизерту ради лечења и опоравка.
По завршетку рата као активни припадник југословенске војске
неко време је провео у Тузли. Тамо се упознао, а потом и оженио Христином Чегаревић из Тузле, чије отац био машиниста у Солани. Затим
се настањује у Ваљеву, у старој градској чаршији Тешњару, где је радио
као пиљар. Пошто је стекао известан иметак купио је плац, направио
кућу у Ваљеву, у Бирчаниновој улици бр. 61, где је и држао продавницу
мешовите робе. Под оптужбом да је сарађивао са партизанима 1941.
године био је ухапшен, затваран и мучен. Уз помоћ пријатеља и познаника избавио се из затвора али је од задобијених последица убрзо умро.
У браку са Христином (1898-1978) имао је петоро деце – две кћери
(Аница и Љубица) и три сина (Александар, Драгић, зв. Драган и Василије). Александар, трговачки помоћник, од октобра 1944. године, као
борац III. чете III батаљона VIII црногорске бригаде учествовао је у
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борбама за ослобођење Београда, оболео је од трбушног тифуса и умро
у Војној болници у Београду 26. новембра 1944. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗMK; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 541; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,
1990, 238, 430; Б. Милосављевић, Л. Нинковић и М. Радојчић: Споменица
палим борцима и жртвама фашистичког терора у општини Ваљево 19411945, Ваљево 1995, 29; М. Радојчић: Јовичић, Јаков, БЛВК, Ваљево, 2000, књ.
II, допун. св, 389-390; Казивање Борислава Боре Вујића, публицисте из Ваљева; Казивање Љубице Јовичић, пензионерке из Ваљева и Казивање Зорана
Јовичића дипломираног економисте из Ваљева.

ЈОКИЋ, СПАСОЈЕ Ж., земљорадник, каплар
(Лозница, Ваљево, 9. XI.1892 – Лозница, 1957). Отац
Живко и мајка Милева (рођ. Драгићевић из Ратковца
код Лајковца), земљорадници. Завршио је основну
школу и бавио се пољопривредом у месту рођења.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском
рату. Као каплар и врло храбар војник са својим суседима и ратним друговима Спасојем Радовановићем из
Веселиновца и Светоликом Ђукићем из Словца код
Лајковца на положају Ретка буква неутралисао је
непријатељско митраљеско гнездо које је сејало смрт у редовима српске војске, Уз то починио је још неколико подвига. Пошто је често
бивао у првим борбеним редовима чак три пута је рањаван.
За заслуге у рату одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је и Медаљу за храброст, француски
орден Легије части, Албанску споменицу и све три споменице за учешће у поменутим ратовима.
После рата, као члан Демократске странке, политички је био ангажован. Биран је на разне дужности, па и за сеоског кмета.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗMK; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 541; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 430; М. Радојчић; Јокић, Спасоје, БЛВК, Ваљево 2000, књ. 2, 173-174. и
Казивање Душана Јокић, пензионера у Дивцима из Лознице.

ЈОСИПОВИЋ, КОНСТАНТИН - Коста, сликар и резервни официр (Београд, 2. V. 1887 – Скопље, 7. VIII 1919). Потиче из уметничке
породице у којој је и брат Радивоје био сликар, а сестре Христина и
Јелена, глумице. Основно и средње образовање завршио је у родном
граду. Почео је 1902. радити код фирмописца и позоришног сликара
Доминика де Андреа у Београду али после неколико месеци због неспоразума са њим напустио je посао. Сликарство је учио у Српској цртачкој и сликарској школи Ристе Вукановића. Као државни питомац студирао је сликарство на Сликарској академији у Минхену.
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Још није био завршио школовање а мобилизација за балканске
ратове затиче га на војној вежби као водника у III чети II батаљона
XVII пешадијског пука у Ваљеву. Са том јединицом учествује у оба
балканска рата и показује велику тежњу за одбрану Отаџбине, храброст
и ведро расположење чиме значајно доприноси подизању борбеног
морала сабораца. Посебну храброст испољава у борбама на Бабуни, код
Алинаца и Битоља, а у селу Кукуричане са својим водом уништио је
једну турску батерију која им је наносила велике губитке због чега је
одликован Сребрном медаљом за храброст. У рату са Бугарима имао је
чин резервног пешадијског потпоручника, заступао командира чете и
био је истакнут у борбама на Брегалници, Побијеном и Говедарнику, па
је одликован Златном медаљом за храброст и и унапређен је у чин
поручника.
Почетак Првог светског рата га затиче као водника у XVII пешадијском пуку па се истиче у борби на Церу и око Дрине. За заслуге у борбама 1914. одликован је Oрденом белог орла са мачевима, а на Видовдан унапређен у чин резервног капетана II класе. Током 1915 године
храбро се бори на Власини, око Призрена и Скадра и повлачи преко
Албаније. После реорганизације наше војске на Крфу постаје командир
чете у XVII пешадијском пуку. На Солунском фронту је у првим борбеним редовима око Островског језера, где одбија oштар бугарски напад.
Учествује и у нападу на Кајмакчалан, где је рањен па је упућен у Бизерту на лечење. Већ почетком 1917. године враћа се у пук и прима Oрден
Карађорђеве звезде са мачевима IV реда. Један је од учесника пробоја
Солунског фронта са чином резервног капетана I класе.
Сликао је иконостас Цркве апостола Петра и Павла у Рибници
код Мионице 1909. и 1910. године. Тих година насликао је и неколико
пејзажа, међу којима су најпознатији Рибничка пећина и Парк које је
излагао на IV изложби Ладе у Београду. Био је ангажован и на уређењу
српског и турског повиљона на међународној изложби примењених
уметности у Торину 1919. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, април – мај 1929, 291-293; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 430; С. Живковић: Коста Јосиповић у Зборнику Народног музеја, Београд 1967, 5, 427-434;
Ревија Колубара, Ваљево, јуни 2000, 47; М. Радојчић: Завичај војводе Мишића
– Мионичка општина, Београд 2008, 419 и. У: Рајчевић: Јосиповић, Коста,
СБР, Нови Сад 2009, IV, 728.

ЈОШИЋ, КРСТА Ј., земљорадник и резервни пешадијски каплар
(Цветуља, Крупањ, 7. II 1886 – Цветуља, 1928). Отац Јанко и мајка
Јања, земљорадници слабијег материјалног стања. Поседовао је три
хектара обрадиве земље, десет ари шуме и кућу са 20 ари окућнице.
Као један од најхрабријих бораца IV чете III батаљона V пешадијског пука. Починио је више јуначких подвига и за то добио више одли196

ковања. Зна се да је имао Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде
са мачевима о чему је објављен указ 150.806. Предложен је и за италијанску Бронзану медаљу за храброст.
Био је ожењен Драгињом Петровић, која је умрла 1915. године. И
други пут се оженио. Имао је: сина Арсена, рођеног 1912, сина Властимира 1920, Ранка 1922, Богосава 1924. и кћи Јелу 1928. године. Умро је
код куће 1928. године, без пензије и било каквих почасти.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ. Фонд КД, Подаци о носиоцима Карађорђеве
звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 541; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 430 и М. Радојчић:
Рађевски витези слободе, „Призор“, Лозница, 2010. бр. 9, 116 – 127.

ЈУРИШИЋ, ПАНТЕЛИЈА Ж. – Панта, официр армијски генерал (Црна Бара, Богатић, 26. VI 1881 –
Београд, 28. XII 1960). Отац Живко и мајка Мара, пољопривредни произвођачи. После завршене основне школе у месту рођења и шест разреда гимназије био је
питомац XXX класе Ниже и XIII класе ВШ ВА. Боравио је 1906/7. на усавршавању у Немачкој и на генералштабној припреми 1910-12. године. Био је веома образован човек, а говорио је немачки, француски и руски
језик. Пре балканских ратова службовао је као водник и командир чете и
помоћник начелника и начелник Дринске дивизијске области.
У балканским ратовима био је помоћник начелника Штаба Дринске
дивизије II. позива, у Штабу Приморског кора под Скадром, а затим
начелник Штаба Дринске дивизије I позива у бици на Брегалници.
После демобилизације 1913. године био је начелник Штаба Дринске
дивизијске области у Ваљеву.
Од почетка Првог светског рата до јануара 1915. био је начелник
штаба Дринске дивизије I позива. Потом начелник Штаба Моравске
дивизије I позива 1916—1917, командант Коњичке бригаде и опет
начелник Штаба Моравске дивизије.
После Првог светског рата радио је као начелник Штаба банатских
трупа, начелник Штаба Осјечке дивизијске области и начелник Штаба
IV армијске области. Потом је начелник Обавештајног одсека ГШ и
професор Тактике на НШ ВА. Од 20. децембра 1921 до 1923. био је
војни изасланик у Италији, потом командант II коњичке бригаде,
инспектор коњице и земаљске одбране, командант Дунавске дивизијске
области, помоћник команданта V армијске области, в. д. команданта и
командант IV армијске области. У пензију и резерву стављен је 3. марта
1940. године.
У Априлском рату 1941. био је командант IV армије али је заробљен у Петрињи и интерниран у заробљеништво. Због болести у јесен
1942. године враћен је у Србију.
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Уз 12 домаћих и 11 страних одликовања красила су га и три официрска ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, од којих је
први добио за подвиге са Дринском дивизијом у балканским ратовима.
Произведен је у чин дивизијског генерала 21. октобра 1923, а армијског
генерала 14. фебруара 1936. године.
Током 1908. године склопио је брак са Аном кћерком Михаила
Јовановића, државног саветника. Имали су: кћи Олгу, удату за грађевинског инжењера Петра Радовића, брата министра Андре Радовића, и
сина Михаила (1922-1991), ожењеног Иванком, кћерком пуковника
Славка Јаковљевића из Маркове Цркве код Лајковца.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, K ; СВЛ, 1918-1940; Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду 1839-1939, Београд
1939, 370, 374; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 542; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 430; М. Радојчић: Јуришић,
Пантелија у БЛВК Ваљево, 1999-200, књ. II, 186. и 187; М. Бјелајац: Генерали
и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд 2004, 177. и 178; С. Ц.
Ћирковић: Ко је ко у Недићевој Србији 1941-1944: лексикон личности: слика
једне заборављене епохе, Београд 2009, 251. и 252; М. Бјелајац: Јуришић, Пантелија Ж, СБР, Нови Сад, 2009, IV,, 764-765 и П. Берић и Д. Јосиповић:
Мачвани у балканским ратовима и Првом светском рату (1912-1918), Богатић
2011, 481- 482.

ЈУРИШИЋ – ШТУРМ, ПАВЛЕ О., генерал и славни војсковођа (Герилц/ Згорзелец,
Пруска, 22. VIII 1848 – Београд, 14. I 1922).
Отац Отон Штурм (Богољуб), управник ловишта
цара Вилхема, по народности лужички Србин, а
мајка Хермина, домаћица. И Павлов брат Еуген
(Евгеније) био је официр српске војске. После
основне школе у Врацлаву и Кракову, завршио
је ВA у Бреслау (Пруска) и Ратну школу у Нансију (Француска). Учествовао је у Француско-пруском рату, као
поручник.
Чин потпоручника добио је 15 јула 1870. године, капетан II класе
постао је 27. јануара 1877. године, капетан I класе 10. августа 1883.
године, мајор 17. марта 1885. године, потпуковник 30. септембра 1892,
пуковника 22. фебруара 1897, а генерала 2. новембра 1912. године.
Као капетан пруске војске прешао у Србију 1876. године са жељом
да учествује у рату против Турске. У српску војску ступио је 1. јуна
1876. године и радио као командант батаљона II класе и Лешничке
посаде, односно командант Добровољачког и Крајинског комбинованог
пука учествовао у ратовима 1876 -78. године. У Српско-турском рату
1876-77. године одликован је Таковским крстом. Службовао је као
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командир чете, командант батаљона и пука. У рату 1885. борио се као
командант VI активног пука.
У Ваљеву је службовао више пута. Први пут радио је 1886. године
као командант батаљона али је био и надзорник над наставом телесног
и војног вежбања у Ваљевској гимназији. За помоћника команданта
Дринске дивизијске области постављен је марта 1897, а од следеће.
године био је и њен командант.. Августа 1900. је први пут пензионисан,
а јула 1901. године реактивиран. Потом је бивао изванредни комесар за
пограничне страже, командант Моравске и Дунавске дивизијске области. Од 1908. био је ађутант краља Петра I коме је наводно као официру за време Француско-пруског рата 1871-72. омогућио да побегне из
заробљеничког логора.
У I балканском рату командовао је Дринском дивизијом I позива
која је бројала скоро 28 000 војника. Њени делови били су претходница
српске војске, Штурм је био у борбеном строју и био је рањен. Налазећи се у центру операција, одлучио је да са Никуљанског виса нападне
Зебрњак, чијим освајањем је разбијен чвор целокупне турске одбране
код Куманова. Та битка је била главна и пресудна за пораз турске
армије. Даљи пут са овом јединицом настављао се ка Скопљу и Велесу,
а после победа на Бабуни и Бакарном гумну ослобођени су градови
Прилеп и Битољ. За ове заслуге Штурм је Великим војним указом унапређен у чин генерала. Након одлучујућег Алиначког боја код Прилепа борци су му испевали песму.
У II балканском рату био је командант Дунавске дивизије I позива.
У тим судбоносним данима он не само да је прославио ову ратну јединицу већ српску ратну вештину. До 1916 године током I светског рата
командовао је III армијом, у чијем се саставу борила и Дринска дивизија I позива, и био запажен у Церској и Колубарској бици. У Колубарској
бици Ј. са Дринцима држи кључне тачке, чиме омогућава Мишићу противофанзиву, која је нанела катастрофалан пораз Аустро-угарској царевини. У Ваљеву, под његовом командом, у лето 1914. године налазила
се и ваздухопловна ескадрила која је свој аеродром успоставила на
Дабића пољу. Током Тројне офанзиве на Србију његова армија је бранила одступницу целокупној српској војсци током њеног повлачења.
Од 1916 -1917. био је у мисији у Русији, а 1917. године постао је канцелар краљевих ордена. Пензионисан је 8. септембра 1921. године. У чин
генерала српске војске унапређен је 1912. године. Сарађивао је у Ратнику и Службеном војном листу.
За заслуге у ратовима и миру добио је многа одликовања и друга
признања, међу којима и ордене Карађорђеве звезде са мачевима IV. и
III степена. Имао је Гвоздени крст III реда, Таковски крст IV, III и II
реда, Златну и Сребрну медаљу за храброст, француску Легију части
итд. Уврштен је у ред највећих војсковођа Првог светског рата и српске
ратне историје али није унапређен у чин војводе.
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Овај учесник, чак, седам ратова женио се два пута. Као капетан
оженио се Савком кћерком Стевана Пироћанца, среског начелника, која
је умрла од туберкулозе. Други пут се оженио у Ваљеву с Јеленом кћерком Николе Миловановића, трговца и власника рудника из Београда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП; Шематизам Србије, 18801912, 1914; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 542; М. Ж. Живановић:
Пуковник Апис, Београд 1955; 655; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 354, 430; Др А. Стошић: Велики дани Србије 1914-1918,
Београд – Крушевац 1994, 551; М. Пауновић: СРБИ – биографије знаменитих,
Београд 1998, 107; М. Бјелајац и П. Трифуновић: Између војске и политике.
Биографија генeрала Душана Трифуновића 1880-1942, Београд 1996; М. Радојчић: Јуришић – Штурм, Павле у БЛВК, Ваљево, 1999-200, књ. II, стр. 185. и
186; М. Милићевић, Љ. Поповић: Генерали војске Кнежевине и Краљевине
Србије, Београд 2003; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије
1918-1941, Београд 2004, 178; М. Секулић: Дринска дивизија- прилози за историју српске војске, Лозница 2009, 242-251; М. Бјелајац: Јуришић Штурм,
Павле, СБР, Нови Сад 2009, 767-769; Б. Филиповић: Србија у Великом рату у
99 слика, Бор 2010, 120-121; и М. Радојчић: Некадашња војна елита, „Ваљевски алманах“, Београд 2013, 78-79.

КАРАКЛАЈИЋ, ЂУРЂЕ М., официр – капетан II класе (Шареник,
Ивањица, 3. XI 1880 – Верут, 17. IX 1916). Потиче из породице која је
дала више бораца и жртава за слободу и независност отаџбине. После
основне школе и шест разреда гимназије уписао је и завршио Нижу
школу Војне академије.
Био је крупна раста, кошчате и челичне грађе и необично издржљив. Као старешина беше мирне и тихе нарави, правог и отменог официрског држања и правилног става. У друштву је био скроман, повучен,
врло отворен и искрен. Располагао је необичном јаком вољом и енергијом, па се доста кретао и радио. Због свега тога био је цењен као начитан човек и ваљан официр. Многима је био и остао пример за углед.
Учествовао је у оба балканска рата. Почетак I светског рата затекао
га је у чину пешадијског капетана II класе и на дужности командира
Митраљеског одељења II батаљона V пешадијског пука. Кад се одступало и повлачило кроз албанске кршеве строго је водио рачуна да све
војнике, запрегу и наоружање држи уз себе и доведе до циља. Као старешина ове легендарне јединице учествовао је у многим борбама и
показао се великим јунаком и осведоченим ратником.
Посебно се истицао у борбама за Кајмакчалан. Приликом једног од
својих јуриша на непријатеља пао је смртно рањен противничким куршумом. Ратни другови су га изнели са бојног поља и искрено ожалили.
Александар наследник престола у име Његовог величанства Петра I
краља Србије за показану храброст и умешност у борби 17. септембра
1916. године, већ сутрадан га је одликовао орденом Карађорђеве звезде
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са мачевима IV реда о чему је објављен указ ФАО 1.510, од 18. септембра 1916. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Љ. Павловић:+ Ђурђе Караклајић, СГ, Солун,
307, од 16. новембра 1916, 1; СН, Крф, 93, 10. новембар 1916, 1; СН, Крф, 114,
29. XII 1916, 1; АВИИ, Фонд Архива бивше српске војске бр 5, кутија 264, фас.
4, лист 1.78; и бр. 2, кут 290, фас. 3 лист 27. и 37; Ратник, Београд, фебруара
1922, 270; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,542; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 430 и Ратовање Петог
пешадијског пука „Краља Милана“ 1912-1920, Ваљево, 1998, 275.

КАТАНИЋ, ЈОВАН М., официр - пешадијски мајор (Бечањ,
Чачак, 6.VII 1881 - Kњажевац, 15/2. X 1915). После шест разреда гимназије у Чачку завршио је у Београду НШ ВА као питомац XXXI класе.
Као командир вода радио је у X, XIX и VII пешадијском пуку, а као
командир чете у IV пешадијском пуку у Пожеги.
Био је одличан и перспективан официр па је као такав био на стручном усавршавању у Немачкој. Пешадијску школу гађања завршио је у
Београду 1910. године.
У балканским ратовима као капетан I класе био је командант батаљона у IV пешадијском пуку. Током I светског рата био је командант
батаљона у Лимском одреду. За време борбе против Бугара на положају Кади – Богоз као командант I батаљона V пешадијског пука Дринске
дивизије I позива тешко је рањен. Пренет је у болницу у Књажевац, где
је сутрадан умро и сахрањен код цркве у Књажевцу.
Одликован Карађорђевом звездом са мачевима IV степена, Златном
медаљом за храброст, Сребрном медаљом за храброст и др.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Шематизам Србије 1901-1912; Ратник, Београд, август 1923, 153;М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 542; Споменица Чачанске реалне гимназије 1837-1937, Чачак, 1938, 388; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 430. и Р. Бојовић: Катанић,
Јован, СБР, Нови Сад 2009, IV, 892.

КАЧАРЕВИЋ, ЈОВИША М., официр – пешадијски поручник
(Ваљево, 2 VII 1892 – 20. XI 1916, Будимирци код Битоља, Македонија). Отац Миливоје био је трговац, а мајка Јелена, домаћица. Основну
школу и два разреда гимназије завршио је у Ваљеву, a са XXII класом
ПШ у Београду.
У I балкански рат ступио је као активни поднаредник и показао се
храбрим и способним. Велики патриота и доказани ратник учествовао
је и у II балканском и Првом светском рату као командир вода. Храбро
се борио на Куманову, Прилепу, Брегалници, Говедарнику, Шапцу,
Церу, Гучеву, Колубари и Солунском фронту.
Теже је рањен код Битоља (1912) и Пожаревца (!915). Истакавши се
у борбама на Кајмакчалану, Флоки и Милетиној коси преведен је у
201

официрски ранг. Као активни пешадијски поручник и командир вода I
чете VI батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије, храбро је
погинуо 20. новембра 1 916. године северно од села Будимираца. Пао је
погођен парчетом противничке распрскавајуће мине.
За изузетне заслуге на бојном пољу одликован Сребрном и Златном
медаљом за храброст и орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ; Фонд ДПП, К - 684/373; СГ, Солун, 322,
8. XI 1916; СН , Крф, 106, 10. XII 1916, 1; Ратник, Београд, фебруар 1923, 150;
М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 542; Ратнички поменик, Београд,
фебруар 1938, 10-12; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 430; М. Радојчић: Качаревић, Јовиша, БЛВК, Ваљево 1999, књ. II, св.
VII, 206; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 19121918, Београд, 2006, 502; М. Радојчић: Качаревић Јовиша, СБР, Нови Сад, књ.
IV, 914.

КНЕЖЕВИЋ, ДУШАН Ж., земљорадник - воденичар и резервни поднаредник (Мишар, Шабац, 5. XI
1885 – Мишар, ?). Отац Живан и мајка Мирка, пољопривредници, помрли 1915. године. После основне
школе остао у селу и поред пољопривреде бавио се
воденичарским послом и израдом дереглија. Војни рок
регулисао 1907. године у I чети III батаљона XVII
пешадијског пука у Ваљеву.
Као резервни пешадијски поднаредник учествовао
је у оба балканска и Првом светском рату. Починио је више јуначких
подвига, а у борбама код Крупња 2. октобра 1914. рањен је у десну
ногу. Једног дана претпостављене старешине као одличног пливача и
доброг познаваоца пловних објеката упутиле су га да са босанске на
нашу страну Дрине превезе једну дереглију. Како није успевао да је
помери одлучио је да је трајно онеспособи. Истовремено бацио је три
бомбе на противничке војнике који су се одмарали у једној долини и
нанео им велике губитке. За тај подвиг одликован је Златним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему је објављен указ ФАО
11.102, од 15. јуна 1915. године.
Приликом одмарања наше војске у Јевремовцу код Шапца приметио је војничко гробље на коме је било сахрањено више наших и противничких војника. Своје слободно време искористио је да направи и уз
сваку хумку постави дрвени крст. Где је знао мастиљавом оловком
исписао је име и презиме погинулог. Потом је то гробље оградио и
направио малу дрвену капију окренуту ка путу. Пошто се бавио поезијом и пре рата објавио збирку поезије Ратни венац на капији је исписао
стихове:
Ви сте мртви, ал' дело вам живи
којему се цео народ диви.
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Кад су Аустро-Угари поново освојили тај крај њихови официри су
се заинтересовали ко је уредио и оградио то гробље. Чим су сазнали ко
је тај војник одликовали су га Крстом милосрђа. Орден је упућен на
Солунски фронт да му се преда али Кнежевић тамо није стигао јер је
1915. заробљен са групом наших војника приликом повлачења. Упућен
је у заробљенички логор у Мађарску одакле је два пута покушао да
побегне. За то време окупатор му је заклао два сина.
Поред поменутих одликовања имао је Сребрну медаљу за храброст,
руски орден Светог Ђорђе IV степена и све три споменице за учешће у
ратовима од 1912. до 1918. године.
У браку са Станицом, рођ. Игњатовић, домаћицом имао је и кћи
Живану.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 543; Т.
С. Влаховић: Витези Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 184-185. и 430;
М. Максимовић: Добио орден од аустријског цара, „Политика“, Београд , од
14. децембра 1997.

КНЕЖЕВИЋ, ЈАНКО Д., земљорадник и резервни поднаредник (Меховине, Владимирци, 12. III
1888 - ?, ?). Отац Драгомир и мајка Милица, пољопривредници. Попут својих предака и он се бавио пољопривредом у родном селу. Војни рок је регулисао
1910-1911. године у Стрељачкој школи гађања.
Као резервни пешадијски поднаредник II чете III
батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије I
позива учествовао је у свим ратовима од 1912. до
1918. године. Био је пожртвован спретан и храбар
борац. У јесен 1914. године као вођа патроле на положају Марјановића
вис и 6. августа 1914. године на положају Трлић заробио је непријатељски топ и више пушака. Због тога је одликован Златним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе објављен и указ ФАО
11.102 од 15. јуна 1915. године.
У борбама у којима је учествовао два пута је рањаван, а током
повлачења наше војске 1915. године је заробљен и интерниран. Поред
Карађорђеве звезде имао је Сребрну медаљу за храброст 1913, руски
орден св. Ђорђа IV степена и све три медаље за учешће у балканским и
Првом светском рату.
Био је ожењен са Косаном, рођ. Видаковић, а имали су синове
(Миодрага и Мирка) и кћерке (Радмилу, Славку и Браниславу).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ, Београд, бр, 480 за 1915; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 543; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац 1990, 430.
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КНЕЖЕВИЋ, НИКОЛА Р., земљорадник и резервни наредник
(Ребељ, Ваљево, 3. XII 1888 – Мијачи134, Ваљево 16. V 1957). Отац
Радомир и мајка Смиљка, пољопривредници. До балканских ратова
живео у месту рођења и бавио се пољопривредом.
Учествовао у свим ратовима од 1912. до 1918. године као наредник.
Током I светског рата посебно се истакао у борби на Гучеву. Тада је
заробио цео вод аустроугарске војске са три митраљеза. За тај подвиг
одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је издат и указ бр 11.123. Наводно је имао још нека одликовања.
Током Другог светског рата имао је пасивно држање. Од родбине има
унуке Славка, Љубомира и Петра који су сиромашног имовног стања.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: ИАВ: ЗМК; МК Поћута: Матична књига умрлих;
М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938. 543; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 430.

КОВАЧЕВИЋ, ВЛАСТИМИР Д., земљорадник и редов (Слатина,
Уб, 1893 – Нежидер, Мађарска, ?). Отац Драгомир и мајка Драгиња,
пољопривредници средњег имовног стања. После завршене основне
школе у Докмиру остао је код куће и бавио се традиционалним пољопривредним пословима.
Од 1913. године, односно од II балканског рата, активно је учествовао је у многим борбеним окршајима. Као редов IV чете II батаљона
XVII пешадијског пука Дринске дивизије I позива починио је више подвига. Одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима. О томе је објављен указ ФАО 11.124, од 15. јуна 1915. године.
Ово високо ратно одличје добио је пошто је приликом продора
непријатељске војске на Гучеву изнад Лознице, у јесен 1914. године,
устао из рова и храбрио своје другове говорећи им да се не плаше противника. Истовремено је из стојећег става непрекидно отварао ватру по
противничким положајима и наносио им велике губитке. Приликом
одступања наше војске, октобра 1915. године, заробљен је и спроведен
у мађарски логор Нежидер, где је умро и покопан.
Како је млад умро није се ни женио, па ни оставио потомака. Имао
је сестру Живку, која се удала за Светислава Ковачевића из Слатине са
којим је изродила пет синова.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Збирка података о носиоцима
ордена Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ, 487, 1915; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 543; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац, 1990, 430; М. Радојчић: Ковачевић Властимир у БЛВК, Ваљево,
134

У међувремену село Мијачи се издвојило из Ребеља.
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2000, II књ. III, св. VIII, 220; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117- 153. Казивање Рајка Ковачевића, новинара
из Слатине; Казивање др Младена Ковачевића, лекара – хирурга из Слатине у
Ваљеву и Казивање Мирчете Ковачевића, дипломираног правника у пензији из
Слатине у Панчеву.

КОВАЧЕВИЋ, МИХАИЛО В. – Мика, офи135
цир - пешадијски бригадни генерал (Рибница
Паштрић, Мионица, 14. VI 1878 – Штип, 5. X
136
1927). Отац Владимир - Владета
и мајка Анка,
учитељи. Шест разреда гимназије завршио у Крагујевцу. Био питомац XXIX класе НШ ВА. Још као
мајор 1912. године учествовао је на Свесловенском
соколском слету у Прагу. Био је старешина Соколског друштва у Крагујевцу и познати национални
радник па је довођен у везу са атентатом у Сарајеву 1914. године.
У балканским ратовима борио се као командир I чете I батаљона
XIX пешадијског пука I позива и I батаљона VIII пешадијског пука II
позива. Бугари су га 1913. године заробили али је он успео да се спасе.
Током Првог светског рата био је бивао је командант батаљона у X
(Таковском) пешадијском пуку, помоћник команданта XV и XII пешадијског пука, потом заступник команданта истог пука и командант II
пешадијског, тзв Гвозденог пука.
После рата био је командант XXI пешадијског пука, на дужности у
Штабу Брегалничке дивизијске области и команданта Брегалничке
пешадијске бригаде. Иако је био без одговарајуће школске спреме 1.
децембра 1925. године унапређен у чин генерала. Захваљујући његовом
ангажовању у Штипу је саграђен официрски дом, пошумљено брдо
Марково кале, подигнута Спомен костурница погинулим у бици на Брегалници 1913. године. Доста је радио на просвећивању народа Македоније и заштити његових националних интереса.
У браку са супругом Зорком (рођ. Радичевић) није имао порода али
су основали Фонд за помоћ сиромашној деци. Зорка је основала и водила Женску радничку школу са 60 полазница.
За заслуге у миру и рату добио је многа домаћа и страна одликовања међу којима и два Ордена Карађорђеве звезде IV реда – по један са и
без мачева.
135

Локалитет у атару мионичког села Паштрић.
Рођени брат познатог историчара, политичара, професора Велике школе и
академика Љубомира Љубе Ковачевића (Петница, Ваљево 1948 – Врњачка
Бања, 1918).
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Због велике популарности убијен је из заседе у Штипу од стране
припадника ВМРО. Његова погибија и сахрана широм земље наишле су
на велике осуде и претворена у политичке манифестације. Сахрањен је
у Алеји великана на Новом гробљу у Београду, уз највише војне и
државне почасти. Штипска општина подигла му је споменик, пијацу
код Шедрвана назвала његовим именом и на месту његове погибије
поставила спомен плочу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига рођених рибничке
цркве; Време, Београд, 6. октобра 1927, 5; Политика, Београд, 9. X 1927, 2-4;
Народна одбрана, Београд, 20, 15. X 1927; Ратник, Београд, октобра 1927, 120
- 122; И. Б. Марковић: Споменица генерала Михаила Ковачевића, Подгорица,
1928; Споменица Мушке гимназије у Крагујевцу, Крагујевац, 1934, 397; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1939, 543; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 430; М. Бјелајац: Мемоари армијског генерала Богољуба Илића, Београд, 1995, 130; М. Радојчић: Ковачевић, Михаило,
БЛВК, Ваљево 1999-2000, књ. II, стр 225. и 226; М. Радојчић: Михаило Мика
Ковачевић: „Мионички запис“ Мионица, март – април 2000; М. С. Бјелајац:
Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941; Београд, 2004,186. и
187; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918,
Београд, 2006; J.A. Jeвђевић: Ковачевић, Михаило, СБР, Нови Сад 2011, 137. и
М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски алманах, Београд, 2013,VII, 62/3.

КОНСТАНТИНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ С., официр - бригадни генерал (Ћуприја, 1873 – Сарајево, 28. X 1927). Основну школу и гимназију
учио је у месту рођења, а ВА у Београду. Као млад официр радио је као
водник, командир батерије и командант дивизиона у пољској и градској
артиљерији.
У балканским ратовима командовао је хаубичким дивизионом.
Након победа на Куманову, Битољу и другим местима и ослобођења
Косова помогао је црногорској војсци у борби код Скадра. Исту
дужност обављао је и на почетку Првог светског рата. После реорганизације српске војске на Крфу краће време провео је у штабу Прве армије као в.д. начелника артиљерије. Потом је до краја рата био референт
артиљерије Дринске дивизије.
За време ратова добио је две дивизијске и једну армијску похвалу;
Медаљу за војничке врлине, Златну медаљу за храброст, Сребрну медаљу за храброст; ордене: Белог орла IV степена, Карађорђеве звезде са
мачевима IV степена и Карађорђеве звезде IV степена. Од Француске је
добио орден Легије части IV степена.
После рата бивао је командант пука, начелник дивизијске артиљерије, командант армијске тешке артиљерије, управник Барутане Обилићево, помоћник команданта Тимочке дивизијске области, командант
Тимочке артиљеријске бригаде и начелник артиљерије у штабу III
армије у Сарајеву.
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У браку са Даринком, ћерком пуковника Јована Варјачића имао је
четири сина (Љубомира, Стојана, Миодрага и Богдана) и две кћери
(Љубицу и Јелену).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, новембар-децембар 1928, 241-247;
М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 544; В. Стојановић: Заслужни синови –
биографије заслужних људи са територије источне Србије и Поморавља, Београд
1940, књ. I, 45/46; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,
1990, 431; М. Димитријевић: Знаменити Ћупричани, Ћуприја, 1996; М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941; Београд, 2004 и М.
Бјелајац: Константиновић, Војислав М, СБР, Нови Сад 2011, V.

КОРИЦА, ДАНИЛО – Дане Ј., земљорадник и редов (Могорић,
Госпић, Хрватска, 10. VIII 1892 - ?, ?). Отац Јанко и мајка Марија пољопривредници. Као добровољац ступио у српску војску и био редов II
чете III батаљона V пешадијског пука борио се у Првом светском рату,
где је починио више подвига. Једном приликом заробио је и убио
бугарског капетана. Истовремено му отео митраљез и на тај начин спасио нашу војску од нових жртава. За тај подвиг одликован је Златним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе су издати
указ ФАО 150.806 од 31. марта 1920. године и КО бр. 2.124/8 од 30.
октобра 1928. године. Имао је још неке споменице и друга признања.
Током 1918. године тешко је рањен митраљеским зрном у груди.
Метак му је пробио кроз лакат леве руке па му је она остала неспособна. Служио војску као комoрџија у II чети III батаљона V пешадијског
пука у Ваљеву од 1917. до 1919. године.
Женио се два пута. У првом браку са Дмитром имао сина Милана и
кћи Милку. Други брак је засновао са Маријом рођ. Љубовић. Колонизиран на Зобнатицу крај Суботице, где је добио седам ланаца земље.
Изгледа да је извесно време живео и у Бачкој Тополи.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 544; Т.
С. Влаховић: Витези Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 431;

КОСИЋ, ПЕТАР В., официр - армијски генерал
(Бујачић, Ваљево 13. 5. 1881 - Београд, 18. 4. 1949).
Отац Вићентије и мајка Миленија, земљорадници.
После основне школе и Ваљевске гимназију био питомац XXXI класе Ниже и XIV класе ВШ ВА. Потом на
стажу у Француској и Немачкој. Завршио је припреме
за генералштабну струку.
Официрску каријеру је започео у V пешадијском
пуку Краља Милана у Ваљеву. Као пешадијски официр био је и водник у VIII пешадијском пуку и ППШ,
те командир IV чете III батаљона II пешадијског пука
и командир III чете II батаљона XVI пешадијског пука. Од 1908. на служби у ГШ и ађутант у Штабу македонско-косовских трупа.
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У балканским ратовима бивао је командант железничких станица у
Прибоју, Пироту и Врању и ађутант II армије. Током Првог светског
рата био је помоћник начелника Штаба Битољске дивизије I позива,
референт у Штабу II армије и начелник Штаба Тимочке дивизије I
позива.
Од 26. октобра 1919 . до 29. новембра 1921. на НШ ВА предавао је
предмет Тактика пешадије. Потом је био шеф Оперативног одсека
Оперативног одељења ГШ, помоћник начелника у Штабу I армијске
области, в. д. начелника и начелник Штаба II армијске области, в. д.
команданта Дравске дивизијске области, начелник Генералштаба III
армијске области, в. д. команданта Коњичке бригаде, први помоћник
начелника Генералштаба, члан југословенске делегације на Конференцији о разоружању у Женеви 1932/33, в.д. команданта I армијске области и командант града Београда. Од 3. јануара 1940. био је начелник
Генералштаба и гувернер краља. Скинут са дужности пучем 27. марта
1941. године. Пензионисан два дана касније.
Одликован је са 13 домаћих и шест страних одликовања, међу којима су и два ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV реда и један
Орден Карађорђеве звезде IV степена. У чин бригадног генерала унапређен 1. децембра 1925, дивизијског 6. септембра 1930. и армијског
генерала 6. септембра 1937. године.
Неко време живео у иностранству. Ухапшен је 15. фебруара 1949.
године, а у знак протеста ступио у штрајк глађу што је проузроковало
смрт.
Од 1920. године био је ожењен Олгом, кћерком професора Стевана
Ловчевића, директора гимназије, начелника у Министарству просвете и
наставника краља. Кумови су им били генерал Милан Пешић и трговац
Павле Матић. Деце нису имали.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-776/884; Споменица
седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 242;
БОН, децембар 1937, 730; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 544;
Политика, Београд, 20. јануар 1940, 7; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац 1990, 431; М. Бјелајац: Мемоари армијског генерала Богољуба С. Илића 1898-1942, Београд, 1995, 149-150; М. Станивуковић: Ликови из
првих редова, Београда 1995, 26-27; В. Иветић: Начелници Генералштаба
1876- 2000, Београд 2000, 51-52; М. Радојчић: Косић, Петар, БЛВК, Ваљево
1999-2000, књ. II, 241. и 242; М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине
Југославије 1918-1941; Београд 2004,184; М. Бјелајац: Косић, Петар В, СБР,
Нови Сад, 2011, V, 234-235; М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског
краја, Ваљевски алманах, Београд, 2013, VII, 63. и Казивања Драгутина Бајића,
службеника и публицисте из Ваљева.

КОСИЋ, ЧЕДОМИР Ж., земљорадник - зидар и резервни наредник (Сандаљ, Ваљево, 1881 – Јовања, Ваљево, 25. I. 1945). Рођен је у
сиромашној сеоској породици. Основну школу завршио је у суседном
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селу Јовањи и остао у селу да се бави прадедовским занимањем. Поред
пољопривреде радио је са зидарима у грађевинарству.
Одслужио је редовни војни рок и стекао чин резервног наредника.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату и истицао се у
више борби и других акција. Као наредник у легендарном V пешадијском пуку Дринске дивизије I позива 1916. године заробио је групу
аустроугарских војника. За тај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде. О томе је издат указ ФАО 22.023 од
12. фебруара 1917. године. Имао је још нека одликовања али она нису
сачувана.
По ослобођењу у потрази за бољим условима живота прибегао је
оригиналном решењу. Упознао је и заволео младу удовицу Лепосаву
Гачић, рођ. Петарић из Јовањe, чије супруг двадесетпетогодишњи
Милош погинуо у борби на Гучеву у јесен 1914. године и са њом се
договорио да склопе брак и да живе у њеној кући. Уз њена два сина из
првог брака (Никола и Нинко Гачић) добили су и подигли и заједничког сина Косту Косића, који ће касније постати борац VIII црногорске
бригаде и познати друштвени радник. Како му ни овде приходи од
пољопривреде нису били довољни за издржавање бројне породице
бавио се и зидарским занатом.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 544;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 431; Породична документација Косића; М. Радојчић: Косић, Чедомир, БЛВК, Ваљево,
1999/2000, II, 242; Казивање Маре Косић, домаћице из Јовање и Николе Готовчевића, абаџије из Јовање.

КОСТИЋ, ДРАГОЉУБ - Драгиша К., официр - дивизијски генерал (Крагујевац, 25. I 1871 – Београд, 27. III 1931). Отац Коста Николић,
трговац, мајка Јелена, домаћица. Основну школу и шест разреда гимназије завршио је у родном граду. Завршио ВA као питомац XXIII класе
Ниже школе 1980. године. У мирнодопским условима бивао командир
вода и чете у пешадији, на служби у Ађутантском одељењу Министарства војног и командант батаљона.
За време Првог балканског рата био је командант I батаљона V прекобројног (Шумадијског) пука I позива. Након рањавана Живојина
Бацића, команданта тог пука преузео је команду над њим и ускоро заузео положаје Мали Дебељак и Цоковић. У II балканском рату са тим
пуком водио је оштре борбе на Великом Чемернику, Грамади, Малом
Врху и Плочи.
Од јануара 1914. до фебруара 1916. био је командант V пешадијског
пука Краља Милана Дринске дивизије II позива. Са том јединицом учествовао је у борбама на Дрини, по Мачви, на Колубари и повлачио се до
Крфа, где је постављен за команданта II пешадијске бригаде Дринске
дивизије са којом се борио на Солунском фронту. Новембра 1917. године
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постављен је за команданта I пешадијске дивизије са којом је у ноћи
15/16. септембра 1918. године извршио пробој фронта између Сикола и
Градешничког превоја и кренуо у жестоко гоњење непријатеља.
После рата био је командант VI жандармеријске бригаде, помоћник
команданта Зетске дивизијске области, а од 15. новембра 1921. до 17.
септембра 1923. био је командант Дринске дивизијске области са седиштем у Ваљеву. Пензионисан је 2. октобра 1923. године. У чин дивизијског генерала унапређен 5. јануара 1923. године.
Уз десетак домаћих и страних одликовања добио је и три ордена
Карађорђеве звезде са мачевима – један IV степена и два III степена.
Од 1898. године био је ожењен Јулком, кћерком Милана Атанацковића, инжењеријског капетана I класе у пензији из Крагујевца. Имали
су синове Војина и Милоша и кћери Ружицу и Зорицу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: AВИИ, Фонд ДПП, К-780/28; Исто,
Архива бивше српске војске, кут. 7, дос. 35; НЕ, Београд-Загреб 1928, II, 400;
Ратник, Београд, децембар 1932, 141-150; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 544; Т. С. Влаховић : Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990,
431; М. Радојчић: Костић, Драгољуб - Драгиша, БЛВК, Ваљево 1999-2000, II,
242. и 243. и М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 19181941; Београд, 2004,184. М. Бјелајац: Косић, Петар В, СБ, Нови Сад, 2011, V,
267-268.

КОСТИЋ, ЈОСИФ Г., ваљевски гимназијалац,
армијски генерал, сенатор и министар (Лесковац,
13. VIII 1877 – умро у иностранству после 1955, ?).
Отац Глиша, мајка Евгенија, рођ. Марјановић.
Основну школу учио у Лесковцу, а шест разреда
гимназије у Лесковцу и Ваљеву. Био је питомац
XXVIII класе Ниже и XII класе ВШ ВА. Као потпоручник учествовао у Мајском преврату 1903. године. Од 1905. до 1907. радио je кao ордонанс краља
Петра I. Током 1907. и 1908. године био у Немачкој
на учењу језика.
Као командант II батаљона IV пешадијског пука Дринске дивизије
I позива учествовао у оба балканска рата. У Првом светском рату био је
командант III прекобројног и I пешадијског пука; на служби у Ађутантском одељењу Врховне команде и судија Великог војног суда. Мада је
учествовао у Мајском преврату 1903. године био је један од најактивнијих чланова Одбора за ликвидацију пуковника Аписа и другова. Касније је уз генерала Петра Живковића, који му је био лични пријатељ, био
главна фигура продинастичке организације Бела рука.
После рата био је командант I подофицирске школе, командант
Моравске дивизијске области, а од 30. децембра 1925. до 17. фебруара
1927, године је командант Дринске дивизијске области са седиштем у
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Ваљеву. Потом је био управник ВA и командант V армијске области. У
чин дивизијског генерала именован je 21. октобра 1923, а армијског генерала 17. децембра 1930. године. По молби je пензионисан 31. августа 1938,
а онда од Намесништва именован за сенатора. Од 1941. до 1944. био министар пошта у влади генерала Милана Недића. С Недићем се повукао у
Аустрију Проглашен је за ратног злочинца и умро у иностранству.
Одликован је са преко двадесет домаћих и страних одликовања међу
којима су и ордени Kарађорђеве звезде са мачевима IV и III степена.
Од 1925. године ожењен Радмилом кћерком Милића Савића,
државног мајстора из Крагујевца.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-781/57; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925; НE, ЗагребБеоград 1928, II, 400-401; Ко је ко у Југославији; Загреб 1928, 70; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 544; Велики војни календар, Београд, 1937, 2526; Ново време, Београд, 30. VIII 1941; М. Ж. Живановић: Пуковник Апис, Београд, 1955; Д. Марковић, М. Миловановић и Ђ. Ребић: Ратници мира- специјални рат, Београд, 1979, 416; Т. С. Влаховић : Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац,1990, 431; М. Бјелајац: Војска Краљевине СХС/Југославије 19221935, Београд, 1994; М. Бјелајац и П. Трифуновић: Између војске и полиције.
Биографија генерала Душана Трифуновића 1880-1942, Београд 1996; М. Радојчић: Костић, Јосиф, БЛВК, Ваљево 1999-2000, књ. II, стр 244. и 245 и М. С.
Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941; Београд,
2004,184. и 185. С. Ц. Ћирковић: Ко је ко у Недићевој Србији 1941-1944: лексикон личности: слика једне заборављене епохе, Београд, 2009, 273. и М. Бјелајац: Костић, Јосиф Ј, СБР, Нови Сад, 2011, V, 272-273.
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КОСТИЋ, СВЕТОЗАР С., официр - пешадијски мајор и командант батаљона у рату против Турака 1912/1913. године био је командир
чете у IV прекобројном пуку. Борио се у више борби и оном под Једреном. И он је један од оних који су помагали Бугарима да дођу до Једрена, да би после кратког времена од њих у знак захвалности добио рану
у борби на Великом Говедарнику 9. јуна 1913. године.
За време Првог светског рата као пешадијски мајор био је командант
III батаљона XVII пешадијског пука . Учествовао је у више борби и
Колубарској бици. Тешко је рањен у главу за време борбе на Дичанској
главици код Љига 14. новембра 1914. године: Сутрадан је умро у Бановинској болници у Горњем Милановцу, а сахрањен у селу Бољковцима.
Одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда,
Орденом Белог орла и Златном медаљом за храброст.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Видовдан – илустрована историја српских ратова 1912-1918, Београд – Женева 1921, III, 130; М. Шантић: Витези злободе,
Београд 1938, 545; Голгота и васкрс Србије 1916-1918, Београд 1971, 426 и Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 431.
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Шантић и Влаховић помињу Костић Светолика.
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КРСТИЋ, КРСТИВОЈЕ В., подофицир и официр (Осечина, 28.VI 1893 – Оснабрик, Немачка, 6. XI
1944). Отац Владимир и мајка Ангелина, рођ, Прокић, били су земљорадници. Имали су пуно деце, па
је пет њихових синова учествовало је у ратовима
1912-1918. године. Кад су пошли у рат отац им је дао
по три динара за џепарац, а себи оставио само динар.
Питомац ППШ био је до мобилизације 1912.
године. У балканским ратовима учествовао је као
поднаредник у V пешадијском пуку и наредник у
Ваљевском војном округу. За време I светског рата био је водник II чете
IV батаљона Допунске команде у Водену (1916-1917) и борио се на
Солунском фронту. Приликом рањавања на Солунском фронту био је
водник у IV чети I батаљона IV пешадијског пука. Пешадијски потпоручник Крстивоје Крстић, водник II чете IV батаљона Допунске команде у Водени за заслуге стечене у рату 1916. и 1917. године одликован је
Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
Нижи курс Пешадијске официрске школе завршио је у Сарајеву
(1927). Преведен је у официрски ранг и обављао више одговорних
дужности. Напредовао је до чина пешадијског потпуковника (1936).
Заробљен је у Априлском рату 1941. године и интерниран у Немачку.
Погинуо је приликом бомбардовања заробљеничког логора Оснабрик.
Сахрањен је на гробљу у Евресбургу.
Са супругом Милицом, ћерком Данице и Недељка Мутавџића,
адвоката из Београда, имао је кћерку Даницу, удату Стојић.
Одликован је Златном медаљом, двема сребрним медаљама за храброст, орденом југословенске круне IV реда, орденом грчког Ратног
крста, споменицама за учешће у ратовима од 1912. до 1918. године и
Орденом Карађорђевом звезде са мачевима IV степена (указ 21.039). И
брат му Рафаило одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К -828/306 и Исто, Фонд бивше српске војске, бр. 6, фас.12, кут.1, док. 296; СН, Крф, од 30. IX 1917, 1;
Извештај Средишњег одбора Црвеног крста Југославије, 28. V 1945,592; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 545; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 431; М. Радојчић: Крстић, Крстивоје,
БЛВК, књ. II, св. IX, Ваљево, 1999, 254-255; М. Радојчић: Браћа Крстићи –
Витезови Карађорђеве звезде, „Подгорац“, Осечина, бр. V, од 29. априла.
1999,12-13. и М. Радојчић: Крстић, Крстивоје, СБР, Нови Сад, 2011, V, 380381. и М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево
45/2011, 69 – 92 и Казивање Петра Крстића, аутопревозника из Осечине.

КРСТИЋ, МИЛАН Ж., официр - артиљеријски бригадни генерал
(Каменица, Ваљево, 8. VIII 1981 – Битољ, 29. VII 1930). Отац Живојин
и мајка Лепосава, земљорадници. Основну школу завршио је у родном
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месту, а шест разреда гимназије у Београду. Као питомац XXXI класе
НШ ВА био други у класи. Завршио и АШГ у Србији. Од 1908. до 1919.
био на служби у Дринском артиљеријском пуку као ађутант, командир
батерије и командант дивизиона.
У балканским ратовима био је командир II
батерије Артиљеријског пука Дринске дивизије
I позива. Учествовао је у Кумановској, Алиначкој, Битољској и Брегалничкој бици, као и акцији гушења Албанске побуне (1913). У Првом
светском рату био је командир I батерије Артиљеријског дивизиона Дринске дивизије II позива
у саставу III армије. Са својом батеријом био је
и у саставу Шабачког одреда који се први нашао
на удару непријатеља. Учествовао је у првим
редовима битака на Дрини и Колубари (1914) и
у одбрани Обреновца (1915) у саставу I армије са којом се повукао преко Албаније. После реорганизације војске на Крфу од априла 1916. био
је командант II дивизиона Артиљеријског пука Дринске дивизије I
позива, а у пролеће 1919. учествовао је у операцијама за ослобођење
Корушке.
После рата био је командант II дивизиона Дравског артиљеријског
пука и командант XIII артиљеријског пука. Од 12. новембра 1927. до
15. децембра 1928. године био је командант XVII пешадијског пука са
седиштем у Ваљеву и командант Вардарске артиљеријске бригаде.
Припадао је елити предратних артиљеријских официра. У чин
артиљеријског бригадног генерала унапређен је 17. децембра 1929.
године. Уз десетак домаћих и страних одликовања, добио је и два ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
Женио се два пута. Током 1907. са Милицом кћерком Глише Стојановића, кафеџије из Београда. Од 1924. био је ожењен Терезом, кћерком Јакова Смодлаке професора из Крагујевца. Миланова кћи Анка
1932. године удала се за поручника Евгенија М. Георгијевића.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-828/316; МИАВ: ЗMK и
Лични фонд Селимира Тимотића; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 545; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,1990,
234, 431; М. Радојчић: Крстић, Милан, БЛВК, Ваљево 1999-2000, II, 257- 258;
М. Бјелајац: Мемоари армијског генерала Богољуба С. Илића 1898-1942, Београд, 1995; М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 19181941; Београд, 2004,188; М. Бјелајац: Крстић, Милан, СБР, Нови Сад, 2011, V,
383; М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски алманах,
Београд, 2013, VII, 63. и Казивање Живомира Митровића, пензионера из Каменице.
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КРСТИЋ, РАФАИЛО В., пољопривредник,
пешадијски наредник и чиновник, (Осечина 4. VIII
1885 – Ваљево, 17. II 1977). Отац Владимир и мајка
Ангелина, рођ, Прокић, били су земљорадници. Завршио је четири разреда основне школи и до одласка на
одслужење војног рока живео у месту рођења и бавио
се пољопривредом. Редовни војни рок регулисао је
1907. и 1908. године у I чети I батаљона V пешадијског пука у Ваљеву.
У Први балкански рат ступио је као резервни
пешадијски поднаредник I чете II батаљона III прекобројног пука. У
свим ратовима од 1912. до 1918. године и Арнаутској побуни 1913.
године истицао се личном храброшћу, самоиницијативом и присебношћу. У Брегалничкој бици, као вођа патроле заробио је бугарску батерију, а други пут је са 17 војника, сачекао у заседи 150 Бугара, од којих
су добијени многи драгоцени подаци о непријатељу.
После борбе против Аустругарске војске 1914/1915 са осталом војском повлачио се преко Црне Горе и Албаније до Валоне одакле су
лађом пребачени на Крф. При пробоју Солунског фронта, као наредник
у I чети III батаљона V пешадијском пуку Дринске дивизије I позива, са
седам војника непримећено је пришао противничким рововима и направио панику. За тај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима (указ 150.806 од 31. марта 1930). Три
пута је рањаван - први пут 24. октобра 1914. на положају Биљег у
Костајнику код Крупња, други пут 7. новембра 1916. код Битоља и трећи пут 27. априла 1917. при заузимању положаја Беле земље – Добро
поље. На положају Лучица код Пожаревца 1915. године са водом је био
заробљен али су успели да пробију непријатељски обруч и да следећег
дана код Александровца стигну пук.
После Првог светског рата радио је као општински деловођа у Осечини. Био је ожењен Станом Ивановић из Остружња али деце нису
имали. Последње године живота провео је у Ваљеву, ул. Сењак бр. 18,
уз брижну помоћ синовице Госпаве Гачић. Поред Карађорђеве звезде
имао је сребрну и златну медаљу за храброст, руски орден св. Ђорђа IV
степена, спомен крст из Српско-бугарског рата 1913. године и све споменице за учешће у ратовима од 1912. до 1918. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; MИАВ: Фонд Подружнице носилаца Албанске
споменице Ваљево, кутија 19. и 20. и Фонд Окружног суда Ваљево, Списи
Инвалидског одељења; МС ГУ Ваљево, ЗMK, Матична књига умрлих Ваљево
за 1977, бр. 71/14; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 546; Србија у
ратовима од 1912. до 1918. године, са посебним освртом на ваљевски крај,
Ваљево, 1972, 200-202; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 431; М. Радојчић: Крстић, Рафаило, БЛВК, Ваљево 1999, књ. II св,
IX, 259. и 260; М. Радојчић: Браћа Крстићи – Витезови Карађорђеве звезде,
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„Подгорац“, Осечина, бр. 5, од 29. априла 1999, 12-13 и М. Радојчић: Подгорци
носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево 45/2011, 69 – 92; Казивање Петра
Крстића, аутопревозника из Осечине, Животе Живковића, службеника из Осечине и Михаила Ђерића, судије у пензији из Ваљева.

КУСТУРИЋ, СВЕТОЗАР Р., земљорадник и каплар (Лукавац, Ваљево, 17. VIII 1880. – Лукавац, 20. VI 1930). Отац Радомир и мајка Крстина
(дев. Јовановић из Словца код Лајковца), земљорадници. Основну школу
учио је и завршио у Рабровици, а живео и бавио се пољопривредом у
месту рођења. Регулисао је војни рок и имао чин каплара.
Светозар – Цвеја борио се у оба балканска и Првом светском рату
показујући велики патриотизам, храброст и пожртвовање. Нарочито се
истакао у борбама за одбрану Београда. У једном тренутку пред налетом
далеко бројнијег и технички надмоћнијег непријатеља борци његове чете
из састава XIII пешадијског пука I позива почели су да се повлаче. Изашао
је пред њих и енергично се супротставио тој намери. На његове оштре прекоре да се тако не брани родна груда чета се консолидовала и у контранападу је успела да претера Аустријанце преко Саве и Дунава. За тај подвиг
одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима
о чему је издат указ ФАО 11.123 од 15. јуна 1915. године. И након тога као
и раније храбро је учествовао у више борби и других акција. Посебно је
био запажен у неким борбама на Солунском фронту.
Био је ожењен Катарином – Катом, домаћицом, од Радосављевића
из Мрчића, села код Ваљева. Изродили су три сина (Светислава, Светолика и Милоја) и три кћери (Зорку, Милку и Добринку). Милоје је био
водоинсталатер у Београду али је ухапшен и спроведен у Аустрију, у
логор Крампофен, где је погинуо 20. септембра 1942, године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 546;
Т.С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 431; МК
Дивци: ЗМР, Матична књига умрлих; Б. Милосављевић, Л. Нинковић и М.
Радојчић: Споменица палих бораца и жртава фашистичког терора у општини Ваљево 1941-1945, Ваљево, 1995, 110; М. Радојчић: Кустурић, СветозарЦвеја у БЛВК, Ваљево, 1999/2000, књ. II, 269; Казивање Тихомира Илића, пензионера из Лукавца; Казивање Живорада Кустурића, пензионера из Лукавца и
Казивање Милана Кустурића, пензионера из Лукавца у Земуну

ЛАЗАРЕВИЋ, ЖИВОЈИН Л., официр - активни пешадијски мајор (Ваљево, 11. VIII 1883 - Косовик, 26. XI 1915). Отац Лазар, трговац, акционар и
власник Ваљевске пиваре, председник Ваљевске
општине и народни посланик; мајка Марија - Маца,
кћи Настаса Петровића, адвоката и окружног народног посланика. Основну школу завршио је у Ваљеву,
гимназију и НШ ВА у Београду.
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Био је вредан, способан и одговоран официр и важио за перспективног старешину. Учествовао је у оба балканска и Првом светском
рату и починио неколико јуначких подвига и смелих акција. За то
добио је више одликовања и других признања, међу којима и орден
Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
Као активни пешадијски мајор и командант батаљона у Вардарској
дивизији на челу свога батаљона задобио смртоносне ране од којих је
касније преминуо.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, октобра 1923, 182; Споменица
погинулих и умрлих официра у рату 1912-1918, Београд, 1928; Милан Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 546; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 314. и 431; М. Радојчић: Лазаревић, Живојин у БЛВК,
Ваљево, 1999/2000, књ. II, 272-273. М. Радојчић: Ваљевци сахрањени на Новом
гробљу у Ваљеву, Календар Колубара, Ваљево, 2000, X, 253.

ЛАЗАРЕВИЋ, ЖИВОРАД Б., официр - пешадијски бригадни генерал (Ваљево, 31. VII 1882 – Београд, 16. V 1956). Отац Благоје, механџија, а мајка
Јановка домаћица. Основну школу и шест разреда
гимназије завршио је у Ваљеву. Као питомац XXXII,
класе НШ завршио ВА. У мирнодопским условима
био је командир вода у Дринској и Дунавској дивизији, Команди полицијске жандармерије, у управи
Београдског гарнизона, командир чете у Крушевцу и
класни старешина у ВА.
Toком балканских ратова командовао је четом у Кумановској и
Битољској бици, у боју на Бакарном гумну и на Брегалници. Као мајор
у I светском рату командовао је четом и батаљоном у биткама на Церу,
Колубари и још неким местима. Током 1916. године као потпуковник I
батаљона у Првој српској добровољачкој бригади и командант II српског транспорта од Мураманска до Тулона. У борбама на Кокораџи био
је тешко рањен.
По окончању I светског рата био је у Инспекцији пешадије, командант места у Суботици, у Штабу Потиске дивизијске области, Штабу
Тимочке дивизијске области, командант Подгоричког војног одсека, у
Штабу IV армијске области, привремени судија Војног суда за официре
и Инспекцији земаљске одбране. Током службовања у Зајечару, Цетињу и Загребу оснивао је стрељачке дружине, сарађивао у витешким
националним и спортским друштвима.
Био је ожењен Маријом, кћерком Антуна Визјака из Загреба. Поред
низа одликовања и других признања имао је и орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, руски орден Св. Владимира са мачевима IV
степена, Румунску звезду IV степена са мачевима, Чешки ратни крст и
216

Добруџанску споменицу. У чин генерала произведен је 1. децембра
1937. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 874; Исто, Архива бивше
српске војске, бр. 7, досије 39; МИАВ, ЗМК, Матична књига рођених ваљевске
цркве; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925,
Београд, 1925; 253, 298; Споменица Прве српске добровољачке дивизије 19161926, Београд, 1926; Споменица 32 класе Војне академије, Београд, 1936, 143;
М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 546; Т. С. Влаховић : Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац,1990, 431; М. Радојчић: Лазаревић, Живорад,
БЛВК, Ваљево 1999-2000, II, 273-274. и М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали
Краљевине Југославије 1918-1941; Београд, 2004, 195; М. Бјелајац: Лазаревић,
Живорад Б, СБР, Нови Сад, 2011,. V, 488-489. и М. Радојчић: Некадашња војна
елита ваљевског краја, Ваљевски алманах, Београд, 2013, VII, 63- 64.

ЛАЗАРЕВИЋ, МИЛУН Л., земљорадник и резервни пешадијски наредник (Бакионица, Пожега, 9. III
1890 – Голик, Велес, 27. IX 1918.). Отац Лазар (умро
1917) и мајка Ката, пољопривредници. Био је сиромашног имовног стања, живео у месту рођења и бавио се
пољопривредном производњом.
Почетак балканских ратова затекао га на одслужењу војног рока у II чети I батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву
где је стекао чин резервног пешадијског наредника. Са том јединицом
се борио у тим ратовима и многима служио за пример. У I светском
рату био је у добровољачкој чети V пешадијског пука, где је био нарочито запажен. Рањен је 24. септембра 1918. године али није имао
озбиљнијих последица.
Посебно се истакао 25. септембра 1918. године на положају Голик
код Велеса, где је са осам војника уништио један бугарски батаљон,
којем је пресекао одступницу. Том приликом заробио је два митраљеза
и десетак војника, а остале натерао у панично бекство. За тај подвиг
одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред ње имао је грчки орден Елас, Златну медаљу за храброст,
Албанску споменицу и све учесничке споменице.
Био је ожењен Љубицом Ђорђевић, домаћицом, а имали су сина
Миленка и кћи Веру.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена
Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,
547; Т. С. Влаховић : Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,1990, 431; Љ.
Гавриловић: Носиоци Карађорђеве звезде, Пожешки годишњак, Пожега, 2003,
III, 154 и Љ. Гавриловић: Лазаревић Л. Милун у БЛЗО, Београд, 2006, 349.

ЛАЗИЋ, ВАСИЛИЈЕ Т. – Васа, земљорадник - ковач и резервни
пешадијски наредник (Бабајић, Љиг, 24. XII 1886 – Бабајић, 6. XII
1937). Рођен је у бројној породици од оца Трипка и мајке Петрије,
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пољопривредника. Завршио је основну школу и ковачки занат. Живео
је у месту рођења и поред заната бавио се пољопривредом.
Редовни војни рок регулисао је током 1910. и 1911. године у III
чети III батаљона V пешадијског пука Краља Милана у Ваљеву. И само
што се вратио са одслужења војног рока уследила је мобилизација за
Први балкански рат. Своје ратовање наставио је и у Другом балканском
рату. Изузетно развијен, уз то храбар и врло спретан, често је бивао у
првим борбеним редовима и предњачио у многим активностима.
Као резервни пешадијски наредник III чете III
батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I
позива учинио је више јуначких дела током Првог
светског рата. За време борби на Руднику при јуришу на Аустроугарску војску, са својим водом заробио је четири њихове брдске хаубице. Тај подвиг
донео му је Сребрни војнички орден Карађорђеве
звезде са мачевима. О томе је објављен и указ ФАО
бр. 11.123 од 15. јуна 1915. године. Доцније је за тај
и још неке подвиге награђен и новчаном наградом
коју је поделио са својим ратним друговима.
Међутим, нису то и једини подвизи овог јуначине. Нажалост, они
нису нигде записани па су одласком са овог света његових ратних другова и савременика пали у заборав. Ипак, зна се да је одликован и Златном медаљом за храброст; да је добио и неко високо француско одликовање и друга. Као учесник сва три рата од 1912. до 1918. године добио
је и све три ратне споменице.
Током 1916. године био је теже рањен па је заробљен код Смедерева 29. септембра 1915. године од немачке војске. Успео је да преживи
све те неприлике и ратне страхоте и да се врати у своје родно место. По
доласку кући наставио је да се бави старим пословима. Пошто је имао
мало имања, а ни посао му није најбоље ишао живео је доста скромно.
Залужени ратник и храбри јунак заслужио је више.
Још пре почетка балканских ратова оженио се Загорком и са њом
имао две ћерке (Косану и Зорку) и сина Михаила. Његов син јединац
Михаило Миле Лазић (1912-1982) био је активни војни подофицир и
велики боем. Женио се три пута и добио петоро деце. Његова трећа
животна сапутница Будимка преко лета живела је у Љигу, а током зиме
код ћерке у Београду. Михаилова кћи из првог и син из трећег брака
већ дуже време живе и раде у Канади.
Сахрањен је на сеоском гробљу у Бабајићу уз присуство најближе
родбине, пријатеља и познаника. Потомци су му подигли споменик.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРA: АЈ, Фонд КД; Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 432; Д. Божић: Три жене, Ревија Колубара, Ваљево, август
1996, 42-43; М. Радојчић: Лазић Василије у БЛВК, Ваљево, 1999-2000, II, 279;
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М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 326-328; M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ,
47/2013, 107-108; Запис са надгробног споменика и Казивање Драгована Богдановића, пензионера из Љига.

ЛАЗИЋ, ДУШАН Ј., земљорадник, каплар и
хуманиста (Ба, Љиг, 25. V 1888 – Бабајић, Љиг, 16. VII
1960). Отац Јован и мајка Јелена, земљорадници слабог имовног стања. Родитељи га нису могли школовати па је самоук научио да чита и пише. У младости је
најчешће служио код имућнијих људи, а касније је
настојао и да са сопственог поседа убере што више
разноврсних производа, како би себи и укућанима
обезбедио елементарне услове за живот.
На одслужење кадровског рока ступио је 1910. године, а 26. новембра 1911. у III чету III батаљона X пешадијског (Таковског) пука у Горњем Милановцу и остао до 26. новембра 1911. године. Био је послушан
и савестан војник па у његовој карактеристици пише да је врло доброг
владања и да је употребљив за десетара. Иако је био званично неписмен
још у војсци унапређен је у чин каплара.
Почетак Првог балканског рата затекао га је на одслужењу војног
рока те је као каплар учествовао у свим борбама од 1912. до 1918. године. Рањаван је два пута на почетку Првог светског рата али без озбиљнијих последице. Са српском војском повлачио се преко Албаније и
учествовао у борбама на Солунском фронту.
Као каплар III чете III батаљона X пешадијског пука I позива одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
У указу ФАО број 11.102, пише да је одликован за осведочену личну
храброст на бојном пољу у рату против Аустроугарске 1914/15. године. Док у једном обрасцу који је попуњаван тридесетих година прошлог
века, а који се чува у Архиву Југославије у Београду, стоји да је одликован за подвиг када је са својом десетином у Дреновцу код Шапца заробио један противнички митраљез који је нашој војсци задавао озбиљне
невоље наносећи јој велике губитке.
Током 1921. године оженио се Машинком, удовицом Милинка
Петровића, резервног подофицира српске војске из Бабајића, који је
погинуо у борбама на Гучеву 1914. године. Пошто је био слабог имовног стања одлучио је да се пресели у Машинкину кућу и прихватио да
гаји њено двоје деце (Станку и Гвоздена). Међутим, само две године
касније Машинка се разболи и умре, па је сва брига о њиховом подизању и васпитању пала на њега. Доцније је засновао нови брак са удовицом Живком Радојичић, рођ. Степановић из Палежнице код Љига, која
је са собом довела своју трогодишњу кћи Јелку из претходног брака,
коју је такође подигао и удао, а са њеном породицом дочекао и дубоку
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старост. Колико је био племенит и хуман човек, види се по томе што
није имао своје деце а подизао и васпитавао туђих троје деце и са њима
никад није имао било каквих проблема.
У политичком погледу није испољавао неку запаженију активност.
Пре II светског рата важио је за умереног симпатизера радикала. Током
II светског рата илегално је сарађивао са партизанским покретом, али
се тиме никад није хвалио, па то многи нису ни знали. У своју кућу
прихватао је партизанске илегалце, хранио и информисао.
Као изузетно храбар, спретан и пожртвован војник, поред Карађорђеве звезде, добио је две руске медаље св. Ђорђа и италијански Орден Al
Valgs millitare. Имао је све три ратне учесничке и Албанску споменицу.
Био је члан Удружења носилаца Карађорђеве звезде са мачевима и
активно учествовао у његовом раду. Као носилац тог одликовања од 1.
априла 1938. године, годишње је добијао новчану накнаду у износу од
3.600 динара или триста динара месечно. Поред тога имао је право на
бесплатну вожњу железницом и неке попусте око лечења.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СВЛ за 1915. годину, 481; АЈ, Фонд Краљевог
двора, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 547; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац, 1990, 431; Лична архива именованог; Матична служба
ОУ Љиг, ЗМК, Матична књига умрлих; С. Читаковић: На илегалним стазама,
Ваљево, 1988, 199; М. Радојчић: Лазић Душан у БЛВК, Ваљево, 1999/2000, II,
280 - 281 и М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 19121918, Београд, 2006, 328-330; M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 108- 110; Казивање Јелене Михаиловић, домаћице из
Бабајића; Казивање Јездимира Јанковића, дипломираног правника из Бабајића
у Ваљеву и Казивање Драгована Богдановића, пензионера из Љига.

ЛЕШТАРИЋ - ЦЕТКОВИЋ, МИЛАН Б., ковач
и машинбравар, чиновник и ратни војни инвалид
(Врело, Уб, 1881 – Ваљево, 1960). Отац Благоје Цветковић (1846-1907), родом из лесковачког краја, најпре
је био трговац у Београду, потом трговац, економ и
политичар у Врелу, командант Тамнавског батаљона
Ваљевске бригаде у ратовима 1876 – 1878, задружни
посленик и председник врељанске општине. Мајка
Јелена кћи Пантелије Лештарића, имућног домаћина и
трговца из Врела. После основне школе у месту рођења Милан Цв.
Лештарић завршио је и Војно-занатлијску школу у Крагујевцу. Више од
десет година радио је као ковач и машинбравар у Војно-техничком
заводу у Крагујевцу.
Војни рок одслужио је у Школи резервних официра пешадије, па је
као резервни пешадијски поручник учествовао у I балканским рату. Био
је изузетно спретан, храбар и способан старешина, а у једној од борби
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тешко је рањен након чега му је ампутирана лева нога изнад колена. За
заслуге у том рату добио је више одликовања и других признања, па и
официрски Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда о чему је и
објављен указ ФАО 13.959 од 30. новембра 1913. године.
По избијању I светског рата, попут многих својих мештана, морао
је у бежанију. И Миланов брат Милутин Цв. Лештарић (1885 - 1915)
завршио је Војно-занатлијску школу у Крагујевцу. Неко време радио је
као колар и срески економ. Учествовао је у оба балканска и I светском
рату. Погинуо је 1915. године и сахрањен на Српском војничком гробљу у Зејтинлику крај Солуна.
После рата Милан се ангажовао на развоју и унапређењу земљорадничког задругарства и бивао председник Врељанске земљорадничко
штедно-кредитне задруге, а вршио је и дужност секретара (књиговође)
– благајника још неких земљорадничких задруга у свом селу. Добрим
делом захваљујући и његовом упорном раду Врело је између два светска рата било један од значајнијих задружних центара. О развоју задругарства у овом тамнавском селу оставио је детаљну забелешку, која се
чува у Збирци поклона Архива у Ваљеву.
Био је један од оснивача и руководилаца Народне књижнице и
читаонице у Врелу. И сам је доста читао, а знао је да лепо пева и свира
на виолини. Волео је и пчеларство и важио за узорног пчелара. Током II
светског рата углавном је радио као општински деловођа.
Женио се два пута. Први пут оженио се Јелицом – Белом, која је
умрла у 21. години. Други брак склопио је са Зорком Алексић (1894 1959) домаћицом из Бањана код Уба, чија је породица масовно била на
страни НОП-а током II светског рата. Имали су сина Чедомир Цветковића (1912-1985), учитеља и познатог просветног радника у Тамнави.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СВЛ, Београд за 1913, 724; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 548; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 432; М. Лештарић: Земљорадничко задругарство у Врелу,
ГИАВ, Ваљево, 1984, XIX,139 – 144; Љ. Андрић: О страдању ваљевске војске
на Великом Извору и Тешици, Календар Ваљевац, Ваљево, 1994, 121; М. Радојчић: Век задругарства у Врелу, ”Тамнавске новине”, Уб, 10. децембра 1998, 10;
М. Радојчић: Лештарић Милан Цв. у БЛВК, Ваљево, 2001, књ. II, св. IX, 289290; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево,
46/2012, 117- 153; Записи са надгробних споменика у Врелу и Казивање Зорана
Цветковића, правника у пензији из Врела у Ваљеву.

ЛУКИЋ, ЉУБИСАВ М., земљорадник, резервни поднаредник и
потпоручник, (Горњи Мушић, Мионица (7. V 1878. - Горњи Мушић, 18.
X 1929). Отац му Милош, земљорадник, имућан човек и вишегодишњи
председник општине у Доњој Топлици, а мајка Стојка, домаћица. После
завршене основне школе остао је у селу да би родитељима помагао у
обављању пољопривредних послова. Временом је израстао у крупног,
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стаситог, здравог и веома снажног човека. Од 1909. године служио је
редовни војни рок у II ескадрону II коњичког пука Цара Душана у Краљеву. Убрзо потом засновао је брачну заједницу са Ангелином Симић
са којом је имао Наталију, Златију, Станију, Радмилу, Миливоја и
Милана.
Међу првима ступио је у балканске ратове и храбро учествовао у више борби и других акција. Најчешће је био у првим борбеним редовима и личним
примером деловао на саборце. Зато су они говорили
да када са Љубисавом иду у борбу ни непријатељ им
не може ништа. И заиста он је стизао свуда, а противнички метак као да га није хтео.
Као резервни поднаредник Дринског коњичког
пука I позива у Првом свeтском рату извео је више
подвига. Још у првој ратној години истакао се великом храброшћу те је указом ФАО бр. 150. 811, од 15.
јула 1915. године, добио Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са
мачевима. Био је предложен и за једно високо француско одликовање
пошто је са својим другом 26. августа 1916. године први ушао у смедеревско село Липе које је до тада било у рукама непријатеља. Њих двојица су сами протерали непријатеља и село задржали под својом контролом до доласка наших снага. Уз то у гоњењу непријатеља 2. септембра
1916. године показао је изузетну храброст и упорност, а нарочито
вештину у вођењу коњичких патрола.
У једној борби са два коњаника извиђао је бугарске положаје али
их Бугари примете и на њих отворе ватру. Он сиђе са коња који се врати у ескадрон. Видевши коња без коњаника његови ратни другови
помисле да је погинуо и озбиљно се ражалосте. Међутим, он је пузећи
пришао једном мештанину који му је дао драгоцене податке о бројном
стању и расположењу противничких снага, па је то одмах пренео
командиру Петру Вучићевићу, а овај затим командовао покрет ескадрона и уништио једну мању јединицу Бугара. Другом приликом, изнео је
истовремено два тешко рањена официра са ратног попришта и спречио
да буду заробљени.
При повлачењу кроз Албанију и у борбама на Солунском фронту
учествовала су и тројица његове браће: Драгомир, Тихомир и Драгољуб. По пробоју Солунског фронта Аустријанци и Немци су разбијени
код Кавадараца, па се он са ескадроном дао у потеру за њима. У једној
шуми стигао је њихове савезнике Бугаре и командовао саборцима да
изврше опкољавање противника. Чувши његово наређење Бугари се
уплашише и цео вод побаца оружје и преда се без иједног испаљеног
метка. Он нареди да им покупе оружје, да их повежу и спроведу најбли222

жој команди, што су ови одушевљено учинили. У гоњењу Аустријанаца
преко Мачве први је прешао реку Саву и ушао у Сремску Митровицу.
По завршетку ратних сукоба вратио се у родно место и наставио
бављење пољопривредом. Мештани су га ценили и на изборима и у
сличним приликама указивали му поверење бирајући га на разне одговорне дужности. Тако је у периоду између 1922. и 1925. године био и
председник доњотопличке општине. Две године касније унапређен је у
чин резервног коњичког потпоручника.
Кад се 1929. године поделио са браћом међусобно су се споразумели да заједнички свакоме изграде кућу и друге пратеће грађевине. Није
жалио ни труда, ни рада да тај договор оствари. У јесен те године, приликом утовара једног великог дрвеног трупца на запрежна кола, од силног терета искилавио је. Од задобијених повреда је издахнуо.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; АВИИ: Архива бивше српске војске, бр 3/31, фас.
6, лист 238; уп. 284; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 548; Србија у
ратовима од 1912. до 1918 с посебним освртом на Ваљевски крај, Ваљево,
1972, 261-262; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,
1990, 432; М. Радојчић: Лукић, Љубисав, у БЛВК, Ваљево 1999/2000, II, 300301; М. Радојчић: Љубисав Лукић, „Запис“, Мионица, 2, 14. II 2005, 14; М.
Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд,
2006, 328-330. и Казивање Миливоја Крстића, учитеља у пензији из Врачевића;

ЛУКИЋ САВО М., земљорадник и резервни наредник (Горња
Љубовиђа, Љубовија, 4. V 1878 – Горња Љубовиђа, 23. IX 1952). Отац
Митар и мајка Милица, пољопривредници. Војску служио у III чети I
батаљона V пешадијског пука у Ваљеву.
Био је учесник оба балканска и Првог светског рата. Трудио се да
све поверене задатке обави правовремено и на најбоље могући начин.
Пошто је био храбар и пожртвован то му није било нарочито тешко. У
ватреном окршају је два пута рањаван 1914. и 1915. године.
Као прекаљени ратник своје војничке врлине посебно је испољио у
I светском рату као наредник у I чети I батаљона V пешадијског пука II
позива. За испољену храброст и ревносну службу у Стублинама код
Обреновца 1915. године одликован је Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је издат указ ФАО 11.102 од
15. јуна 1915. године. Поред ње имао је и орден Св. Ђорђа IV степена и
све три учесничке споменице.
У браку са Вукосавом имао је кћи Анђелију и синове: Вукомана,
Милосава и Милинка.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; СВЛ, бр.479 за 1915; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 548 и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 432. и Подаци добијени од Милана Младеновића, матичара и
публицисте из Љубовије.
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ЛУКИЋ, ТИХОМИР, П. трговац дрвима, касније радник, (Савковић, Љубовија, 1891 – Ваљево, 1965). Отац Петар, рођен у Торнику,
такође срез азбуковачки,, земљорадник, мајка Петра (рођ. Тадић из Савковића), домаћица. Родитељи поред њега имали су још пет кћери.
После основне школе остао у селу и бавио се пољопривредом.
Пред Први светски рат отишао је у Београд, настанио се у Сава
мали и бавио трговином дрвене масе. Учествовао је у оба балканска и
Првом светском рату. Заробљен је и интерниран у логор код Прага у
Чешкој. За заслуге из рата одликован Орденом за храброст, Карађорђевом звездом са мачевима и Албанском споменицом. По завршетку
Првог светског рата вратио се у Београд и тамо настанио.
Од 1946. године живео у Кличевцу крај Ваљева и радио у СОУР
Крушик у Ваљеву. Женио се два пута. Из брака са Мирославом (Јеротија Радојичића) из Торника имао сина Андрију (1911-1994). У другом
браку са Аном Брицтово из Чешке није имао деце.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Младеновић: Родослов фамилија из Савковица и Врхпоља: потомци Орловића, Љубовија, 2013, 94.

ЛУКОВИЋ, ТЕОДОСИЈЕ А., официр - дивизијски генерал (Кнић, 2. IX 1883 – Београд, 19. VII
1965). Завршио је као питомац XXXIII класе Нижу
школу и XVII класу ВШ ВА и нижи курс АШГ.
Почео је радити као командир вода у Дунавском и
Моравском артиљеријском пуку и командир батерије
у Дринском артиљеријском пуку.
У балканским ратовима био је командир VI пољске батерије Дринског артиљеријског пука. И од лета
1914. године у Првом светском рату био је командир VI пољске батерије Дринског артиљеријског пука I позива. Од марта 1916. био је командир VI батерије Дринског брдског артиљеријског пука. Ратни пут је
завршио у Барањи.
После Првог светског рата био је командант у коњичкој артиљерији, командант XXI и XXXII артиљеријског пука; помоћник и в. д.
команданта АШГ, командант артиљерије Вардарске дивизијске области. Потом в. д. команданта Брегалничке дивизијске области у Штипу;
в. д. команданта Боке Которске, инспектор артиљерије и в. д. команданта Територијалне ваздушне одбране.
У Априлском рату 1941. био је командант Команде територијално
ваздушне одбране. Заробљен је у Сарајеву и одведен у немачко заробљеништво. После рата вратио се у земљу.
Ожењен Ружом, ћерком Паје Остроговића, економа Сталне војне
болнице. Имали су кћерку Милицу.
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Међу више домаћих и страних ратних и мирнодопских одликовања
добио је Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда и Орден Карађорђеве звезде.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Споменица седамдесетпетогодишњице Војне
академије 1850-1925, Београд, 1925; 362; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,1990, 239, 432; М. Бјелајац и П. Трифуновић: Између
војске и политике, Биографија генерала Душана Трифуновића 1880-1942, Београд, 1996, 306; и М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије
1918-1941; Београд, 2004 и М. Бјелајац: Луковић Теодосије А, СБР, Нови Сад,
2011, V, 674-675.

ЉУБИЧИЋ, ПЕТАР М., дивизијски генерал
(Ваљево, 9. I 1884 - Оснабрик, Немачка 22. V 1956).
Његов отац Миладин био је трговац, познати ратник и
градоначелник Ваљева, а мајка Лепосава, домаћица.
Основну школу и шест разреда гимназије завршио је у
родном граду. У ВA ступио је са XXXIII класом Ниже
а завршио са XIX касом Вишe школе ВА. Боравио на
стажу у Француској.
Први официрски чин (артиљеријског потпоручника) добио је 27. августа 1903. године. Капетан II класе
постао је 29. августа 1914, а мајор 1. октобра 1915. године. У чин
пуковника произведен је 14. октобра 1924. године док је за бригадног
генерала унапређен 17. децембра 1929. године. Дивизијски генерал
постао је 17. децембра 1933. године.
Обављао је више одговорних војних дужности. Почео је као водник, командир батерије и командант дивизиона да би потом постао
помоћник команданта Школе за резервне пешадијске и артиљеријске
официре. Неко време на Војној академији предавао је Артиљеријско
егзирцирно правило. Спадао је у групу наших елитних официра.
Активно је учествовао у оба балканска и I светском рату испољавајући запажену храброст, сналажљивост и умешност у командовању. У
балканским ратовима био је командир VIII батерије III дивизиона
Шумадијског артиљеријског пука. На почетку Првог светског рата
командовао је истом батеријом, а потом I батеријом Тимочког и II батеријом Моравског хаубичког артиљеријског пука.
Од 1. октобра 1923. до 25. новембра 1927. године био је ађутант
Њ.В. краља Александра. Потом је до 20. априла 1929. године био
командант артиљерије и вршилац дужности команданта Тимочке дивизијске области. У периоду од краја априла 1929. до почетка новембра
1938. године био је командант Боке Которске па је у то време проглашен за почасног грађанина Херцег Новог. Након тога био је помоћник
команданта Приморске армијске области, помоћник инспектора земаљске одбране и командант Дунавске дивизијске области. Са Дунавском
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дивизијом заробљен је у Априлском рату 1941. и интерниран, после
чега је остао у емиграцији.
За заслуге на бојном пољу и у миру добио је више домаћих и страних одликовања и других признања. Од домаћих признања имао је све
три споменице за учeшће у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918.
године, Албанску споменицу, Златну медаљу за ревносну службу, златне медаље за храброст (1913. и 1918), ордене Белог орла V степена без
мачева и IV степена са мачевима, Oрден Светог Саве II степена, Oрден
jугословенске круне III и II степена и ордене Карађорђеве звезде са и
без мачева (1914. и 1915). Од страних одликовања имао је: француски
ратни крст, румунску звезду III степена и пољске ордене Полониа
реституата II, III и IV степена.
Био је ожењен Маријом, кћерком Анке и Јована Викторовића, генерала у пензији. Њихова деца: Анка (3. XII 1919) и Миладин (28. IX
1921) живела су у иностранству.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К–920/878; МИАВ: ЗМК,
Матична књига рођених ваљевске цркве; Самоуправа, Београд, 4. марта 1919,
3; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд,
1925, 245; Политика, Београд, 17. јануара 1928, 9; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 549; Љ. Трајковић: Казивања о старом Ваљеву, Ваљево, 1980,
59/60; Р. М. Драшковић: Кнез Милошева улица (II наставак), Напред Ваљево, 6.
juna 1969.; Л. Лазаревић: Миладин Љубичић, ”Глас Ваљева”, Ваљево, 1. март
1932. године; М. Радојчић: Љубичић, Петар, БЛВК, Ваљево 1999-2000, II, стр
307/ 308. и М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 19181941; Београд, 2004, 198; М. Бјелајац: Љубичић, Петар, СБР, Нови Сад, 2011,
V, 707-708. и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски
алманах, Београд, 2013, VII, 64.

ЉУБОЈЕВИЋ, БОГДАН И., земљорадник и
каплар (Сјеништа, Чајетина, 1889 - Сјеништа, 1929).
Отац Илија, земљорадник и ковач и мајка Лепосава,
домаћица (умрли 1913. године) имали су велики
земљишни посед. Скраћени војни рок од шест месеци
служио у III чети II батаљона IV пешадијског пука
Стеван Немања 1910. године.
Учествовао у оба балканска и Првом светском
рату и био веома запажен храбро се борећи за част своје јединице и
понос нашег народа. Као припадник IV чете III батаљона V пешадијског пука 18. септембра 1916. године при јуришу на положај Кочобеј
понео се веома храбро. Међу првима успео је да савлада жичана утврђења и нападне бугарске ровове. Његове бомбе сејале су смрт по њима,
па је и доста допринео да се овај положај заузме. И при освајању Флоке
по киши и ноћним условима вршио је извиђање непријатељских положаја и том приликом убацио неколико бомби у њихове ровове чиме им
је нанео велике губитке.
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У родно место се вратио са Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, француским Ратним крстом са златном звездом, Албанском споменицом итд.
Био је ожењен Милицом Чорбић домаћицом и добио сина Миломира који је убрзо умро. Седам година непрекидног ратовања у суровим
условима глади, напорних борби и маршева, спавања под ведрим небом
или у мокрим рововима оставили су озбиљне последице на његово
здравље. Често је побољевао па је и умро код своје куће, а сахрањен на
сеоском гробљу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; АВИИ, Архива бише српске војске – Акт команданта Дринске дивизије бр. 20 892, од 23. марта 1917; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 550; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 432;. и М. Р. Ђенић: Златибор у Великом рату, Чајетина, 2006,
182-183.

МАКСИМОВИЋ, ЈОВАН М., земљорадник и
редов (Оглађеновац, Ваљево, 25. I 1890 – Оглађеновац,
10. III 1979). Његови преци досељени су у другој половини XVII века из Морачке нахије. Отац Милован и мајка Петрија, пољопривредници. Служио је у IX батерији
III дивизиона Дринске дивизије.
У I балканском рату учествовао је у борбама на
положајима Рујно, Куманово, Прилеп, Бакарно гумно,
Битољ, Лерин и Нагоричане. Током II балканског рата нарочито се
истицао у борбама на Јежевом пољу, Кривој Паланци, Ретким буквама
и Говедарнику. Током 1913. био је заробљен од Бугара али је успео да
побегне из њиховог ропства. Током балканских ратова борио се као
припадник III батерије III дивизиона II брдског пука
Као припадник IX пољске батерије III дивизиона Дринског артиљеријског пука био је учесник борби по Јадру и Рађевини у I светском
рату и посебно се истакао на положају Побијен кад је, са својим наредником, топовском паљбом спречио повратак изгубљеног положаја. За
овај подвиг одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве
звезде са мачевима. У тим борбама два пута је рањаван. Затим се борио
у Колубарској бици, у околини Пећи закопавао је топове, у борбама на
Кајмакчалану био је рањен на седам места, од чега се кратко лечио у
Солуну и Француској. Укрцао се у Валони, а искрцао на Крфу. Са својом батеријом, у саставу Дринске дивизије, борио се на Јелаку, Рововској коси, Црној чуки, Браздастој коси и на Соколцу где је разбијена
непријатељска челична капија.
Поред Карађорђеве звезде имао је: Златну медаљу за храброст,
руски орден св. Ђорђа IV степна, Албанску споменицу и још нека признања
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После рата наставио је да се бави пољопривредом. У браку са
Неранџом (рођ. Радивојевић) добио је синове: Крстивоја, Драгослава,
Влајка, Здравка и Добривоја, те кћери: Стевку, Милеву и Зорку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; MИАВ: Фонд Подружнице носилаца Албанске
споменице Ваљево, кут. XX и Фонд Окружног суда Ваљево, Списи Инвалидског одељења; МК Оглађеновац, ЗМК, Матична књига умрлих за 1979, бр..6;
СВЛ, бр. 490 за 1915. М: Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 549; Ч. М.
Протић: Јунак са Кајмакчалана прича како је на Рађевом Камену задржао
непријатељске војника, „Правда“, Београд, 12 301, од 8. фебруара 1939, 13;
Србија у ратовима од 1912. до 1918. године са освртом на Ваљевски крај,
Ваљево 1972, 194-196; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 432; М. Радојчић: Максимовић, Јован, у БЛВК, Ваљево 1999/2000,
књ. II, 320-321.

МАКСИМОВИЋ, ЧЕДОМИР Д., земљорадник
и редов (Близоње, Ваљево, 15. IX 1884 – Близоње, 1.
VII 1959). Рођен је као прво дете тежака Драгојла и
Jeлице (рођ. Дамњановић из Бранковине). Мада су му
родитељи били сиромашнијег материјалног стања
живео је у месту рођења и бавио се пољопривредом.
Први балкански рат затекао га је на служењу
редовног војног рока. Као редов XVII пешадијског
пука I позива током ратова од 1912. до 1918. године
учествовао је у многим борбама и другим акцијама, показујући се
спретним, храбрим и пожртвованим. Током тих борби заробио је 16
Бугара и спровео у најближу команду. За тај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
Најчешће је био коморџија и посебно се истицао додајући ратним
друговима муницију и у ризичним ситуацијама. Био је тешко рањен па
је неко време провео на лечењу у Француској. По опоравку вратио се у
своју јединицу и учествовао у пробоју Солунског фронта и гоњењу
противника до Целовеца у Аустрији.
Женио се два пута. Најпре је био ожењен Станом Панић из Близоња. Пошто се пронео глас да је погинуо у I светском рату она је напустила његову кућу и вратила се својим родитељима. Други пут се оженио Јелицом Радосављевић из Ровни код Ваљева са којом је изродио
сина Драгослава.
Припадао је Радикалној странци али није испољавао неку запаженију политичку активност. Током II светског рата није припадао ни једној војној ни политичкој формацији. Умро је у Близоњама и сахрањен
на сеоском гробљу без икаквих војних почасти.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, ЗМК, Матична књига рођених браковачке цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 549; Т. С. Влаховић:
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Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 432; Запис са надгробног
споменика; Казивање Миломира Ђурђевића, кројача из Близоња у Ваљеву и
Казивање Драгослава Максимовића, земљорадника из Близоња.

МАНДИЋ, РАДОВАН Н., земљорадник и редов (Торник, Љубовија, 20. VI 1881 – Кајмакчалан, 1916). Отац Никола и мајка Марта,
земљорадници. Није служио војни рок као хранилац породице.
Као редов IV чете I батаљона V пешадијског пука I позива учествовао је у оба балканска и I светском рату. За испољену храброст и сналажљивост током 1916. године одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Погинуо је у борбама на Кајмакчалану, где је и сахрањен.
Био је ожењен Аницом са којом је имао три кћери: Радојку, Станку
и Марију, које су биле удате.. После његове погибије жена му се удала
за Живојина Петровића из Горње Оровице код Љубовије.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938. и Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 432

МАНДИЋ, СВЕТИСЛАВ А., официр - пешадијски потпоручник
(Скупљен, Владимирци, ? – Кајмакчалан, 13. 9. 1916), водник II чете III
батаљона XVII пешадијског пука. Одликован Орденом Карађорђеве
звезде IV степена о чему је издат указ 31.222.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, јун 1923, 135; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 549; ; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац 1990, 432.

МАРИНКОВИЋ, ТИЈОСЛАВ Ј., земљорадник и каплар у резерви
(Табановићи, Пожега, 11. X 1888 – Кајмакчалан, 1916). Отац Јанићије и
мајка Василија, пољопривредници сиромашног имовног стања. Живео
је у месту рођења и важио за примереног грађанина.
Служио војску од 1912. до 1913. године у Ваљеву. Учествовао је у
балканским и Првом светском рату као припадник III чете I батаљона
XVII пешадијског пука I позива. Истакао се још у I балканском рату па
је због осведочене храбрости одликован Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима. Тешко рањен је у борби на Јежевом
пољу 1913. године.
Погинуо је у борбама на Кајмакчалану.
Пред Карађорђеве звезде имао је Медаљу св. Ђорђа, Сребрну медаљу за храброст, Албанску споменицу, и споменице за учешће у балканским ратовима.
Био је ожењен Даринком рођ. Филиповић и имали су кћи Милку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла: СВЛ, бр. 481 за 1915, М. Шантић: Витези слобо-
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де, Београд 1938, 550; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 432 и Љ. Гавриловић: Носиоци Карађорђеве звезде, Пожешки
годишњак, Пожега 2003, 153 и Љ. Гавриловић: Маринковић Ј. Тијосав, БЛЗО,
Београд, 2006, 384.

МАРИЋ, ЉУБОМИР М., официр - армијски
генерал, (Галовићи, Косјерић, 29. I 1878 - Београд,
11. VIII 1961). Отац Мирко (Маринко) и мајка Аница, пољопривредници. Основну школу завршио је у
Косјерићу, а шест разреда гимназије у Ваљеву. Био
питомац XXX класе Ниже и XIII класе Више школе
Војне академије. Завршио и генералштабну припрему 1909. године. Током 1912. био на jедногодишњем
стажу при 103. пешадијском пуку у Орлеану (Француска).
У I балканском рату био помоћник начелника
штаба Моравске дивизије II позива, а у II балканском рату начелник је
штаба исте јединице. Током I светског рата био је начелник Штаба Брегалничке дивизије I позива и начелник Оперативног одељења Врховне
команде, односно шеф за израду наређења. Непосредно пред пробој
Солунског фронта постављен је за начелника штаба Дринске дивизије.
Као командант Корушког одреда заузео је Плиберк, Дравоград, Грифен,
Великовце и Целовец.
После ратова бивао је: командант Корушког одреда, начелник штаба II армијске области, начелник Оперативног одељења Генералштаба,
професор Војне академије, први помоћник начелника Генералштаба и
командант IV армијске области. Од 12. маја 1935. до 8. марта 1936,
године био је начелник Генералштаба, а од тада до 25. августа 1938.
године био је министар војске и морнарице. Након тога стављен је на
расположење, а 31. октобра 1939. године пензионисан је и преведен у
резерву.
Уз остала бројна домаћа и десетак страних одликовања био је носилац Ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV и III степена. У чин
дивизијског генерала унапређен је 21. октобра 1923. године, а армијског генерала 17. децембра 1930. године.
Објавио је више радова, највише у часопису Ратник и шест књига.
Аутор је књига о операцијама Моравске дивизије II позива 1912, Брегалничке дивизије I позива 1915- 1916 (1931) и о командовању Корушким одредом (Београд, 1927). Најважније су му књиге: Стратегија
(Београд, 1925) и Основи стратегије (Београд, 1928).
Од 1906. године био је у браку са Љубицом, кћерком Павла Бошковића, генерала у пензији. Имали су четворо деце: сина Александра,
предратног официра а поратног инжењера и кћерке Војиславу ( 190887). Веру (1907-83) и Радмилу.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 955/10; НЕ, Београд –
Загреб 1928, II, 678-679; Ко је ко у Југославији, Загреб 1928, 87; Велики војни
календар, Београд 1937, 15-16; Велики војни календар, Београд 1938, 14-15; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 550; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 373 и 432; М. Бјелајац: Војска Краљевине
СХС/Југославије 1922-1935, Београд , 1994; М. Бјелајац: Мемоари армијског
генерала Богољуба Илића, Београд 1995, 156; Енциклопедија српске историографије, Београд 1957, 482; В. Иветић: Начелници генералштаба 1876-2000,
Београд 2000, 45-46; Р. Челиковић: Косјерић – историјски, антрополошки и
привредни развој, Београд, 2002, 255- 256, 311; М. Радојчић: Марић Љубомир,
БЛВК, Ваљево 1999-2000, II, 322; В. Шашић: Начелници Генералштаба 18762000, Београд, 2000; М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941; Београд, 2004, 203. и Љ. Гавриловић: Марић М. Љубомир у
БЛЗО, Београд, 2006, 386-387.

МАРЈАНОВИЋ, ЉУБИНКО Н., земљорадник и резервни наредник (Пауне, Ваљево, 1888. – Пауне, 21. VII 1919). Отац Ненад и мајка
Јулка пољопривредници. Рођен је и одрастао у познатој и имућној сеоској породици. После завршене основне школе у Паунама остао је у
селу и бавио се пољопривредом. Поред сточарства и ратарства све
више се бавио воћарством и пчеларством.
Активно је учествовао у свим ослободилачким ратовима од 1912.
до 1918. године, показујући се као изузетно храбар, пожртвован и спретан борац. Приликом повлачења кроз Албанију био је заробљен и спроведен у непријатељски логор у Немачку. Успео је да побегне и пребегне
у Француску. Да би се нашао са познаницима и ратним друговима прешао је преко залеђене реке Сене. Заједно са старим знанцима Петром
Савић и Костом Јанковић отишао је најпре на Крф, а потом на Солунски фронт и укључио се као наредник у IV чети II батаљона V пешадијског пука у завршне борбе за коначно ослобођење поробљене земље.
Зато је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима. О томе је објављен указ ФАО 233 од 15 маја 1916. године.
Као резервни наредник у V пешадијском пуку Дринске дивизије
извео је своју јединицу из непријатељског окружења и на тај начин
омогућио јој да избегне велике губитке. Пре тог подвига биле су упућене три наше патроле са задатком да извиде ситуацију на терену и изнађу пут за извлачење. Ниједна од њих се није вратила пошто су неки
њихови припадници заробљени, а други побијени.
За овај и неке друге подвиге добио је више одликовања и других
јавних признања. Познато је да је имао: Медаљу за храброст, неко
француско одликовање и више споменица. Регент Александар, као
врховни командант наших оружаних снага, наградио га је златним
часовником. Имао је и споменице за учешће у оба балканска и Првом
светском рату.
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Дуготрајан живот и поступање у тешким условима, као и последице задобијене у заробљеништву негативно су се одразиле на његово
здравље. По повратку из рата болест је све више узимала маха па је
умро веома млад. Није стигао ни да се ожени па ни остави потомака.
Сахрањен је на сеоском гробљу у Паунама. Родитељи и браћа Чедомир
и Петар са осталим укућанима подигли су му надгробни споменик.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Политика, Београд, 4172, од 12. децембра 1919,
3; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 551; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 433; М. Радојчић: Марјановић, Љубинко у БЛВК, Ваљево1999/2000, к II, 338.; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови
Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 332-334 Породична документација Марјановића; Казивање Десанке Марјановић, пензионерке из Пауна у
Ваљеву; Казивање Милутина Марјановића, техничара у пензији из Пауна у
Ваљеву; Казивање Миодрага Радосављевића, пуковника у пензији из Пауна у
Ваљеву и Запис са надгробног споменика;

МАРКОВИЋ, БОРИВОЈЕ Љ., официр - пешадијски бригадни генерал, (Београд, 23. VIII 1884 Београд, 10. XII 1948). Завршио Јункерску школу у
Одеси (Русија) и Виши курс Пешадијске официрске
школе 1929. године. Пре балканских ратова бивао је
водник у IV и XVI пешадијском пуку. Чин потпоручника добио је 1906, капетана II класе 1913;
пуковника 28. јуна 1927. године.
У балканским ратовима био је водник у V прекобројном пуку. Учествовао и у Првом светском
рату. Био је храбар, пожртвован и умешан у командовању. За заслуге у
рату између осталог одликован Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
Од 12. јуна 1924. био у Штабу Дринске дивизијске области, па
командант XLVIII пешадијског пука, а од 30. априла 1928. до 30. априла 1930. године командант V пешадијског пука у Ваљеву. Током службовања у Ваљеву завршио је и Виши курс Пешадијске официрске
школе 1929. године. Потом је бивао командант пешадијског пука, па
командант Боке Которске, гарнизонер у Славонском Броду, гарнизонер
гарнизоне управе у Скопљу и командант II одсека Граничне трупе. У
чин пешадијског бригадног генерала произведен 1937. године.
Током 1923. године склопио је брак са Зорком кћерком Владимира
Тадића, трговца из Ваљева, који је такође имао Орден Карађорђеве звезде.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига венчаних; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 551; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 433. и М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине
Југославије 1918-1941; Београд, 2004, 205.
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МАРКОВИЋ, ДОБРОСАВ Ј., официр - пешадијски потпоручник
(Врачевић, Лајковац, ? – Кајмакчалан, 5 IX 1916). Изгледа да је његова
породица убрзо по његовом рођењу напустила Врачевић и да је он
растао и школовао се на страни, пошто га се нико ни у породици
несећа. Вероватно је са ВА отишао на фронт и да није стигао да заснује
ни брак, па и остави потомство.
Био је водник III чете III батаљона V пешадијског пука Краља
Милана, а пао је предводећи своје саборце у жестоком јуришу из Зеленог потока ка непријатељским положајима на Кајмакчалану. У том
обрачуну са Бугарима само из V пешадијског пука погинуо је потпоручник Тодор Антонић из Ликодре код Крупња и 23 војника. Том приликом рањено је и контузовано њих 93. За тај подвиг одликован је
Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена о чему је објављен
указ 3.122. Није познато да ли је имао још признања и одликовања.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, фебруар 1923, 163-164; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 551; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 433; Ратовање Петог пешадијског пука
„Краља Милана“, 1912-1920, Ваљево, 1996, 185, 273, 276 и М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 334-336.

МАРКОВИЋ, ДРАГОЉУБ Ј., официр - пешадијски потпоручник (Смедерево, 1. VII 1896 – положај Кулбелер код Каратепе, 30. IX 1916). Одрастао је
у бројној породици Јована и Љубице. Основну школу
и шест разреда гимназије завршио је у родном граду
а даље школовање наставио у Београду.
Са питомцима XLVI класе 1913. године уписао
је НШ ВА. Због мобилизације целокупне српске
војске следеће године прекида школовање и одлази
у рат. Од самог почетка рата истакао се као млади
официр и велики патриота, добар човек и савестан
старешина. Прешао је Албанију са својом четом и
радио у команди на острву Виду.
Приликом пробоја Солунског фронта у борби са Бугарима као водник IV чете I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива,
јуришајући са бомбом у руци, храбро је погинуо на Кајмакчалану, где
је и сахрањен. За јуначку погибију одликован је Орденом Карађорђеве
звезде са мачевима IV реда. После завршетка костурнице на Зејтинлику
у Солуну његови посмртни остаци су пренети и смештени у Крипту
костурнице у другом реду, десно бр. 62.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, фебруар 1923, 163; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 551; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 198-199, 433; Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана“, 1912-1920, Ваљево, 1996, 165, 273, 276.
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МАРКОВИЋ, ДУШАН Л., земљорадник и
пешадијски каплар (Горњи Мушић, Мионица, 12. V
1891. – Књажевац, 19. IX 1915). Као најмлађе дете
тамошњих пољопривредника Данице (из Ђурђевца)
и Лазара, завршио је основну школу и остао на селу
да се бави пољопривредом. Кад је напунио двадесет
година отишао је на одслужење редовног војног,
како се онда говорило кадровског рока. Служио је у
пешадији.
Почетак I балканског рата затекао га је у војсци, па је у њему активно учествовао. Тако је било и
у II балканском, односно Српско-бугарском рату 1913. године. У тим
ратовима из куће Марковића учествовала су и његова рођена браћа
Тадија и Милинко, три брата од стрица, Љубисав, Раденко и Гаврило и
њихов отац Ранисав, као трећепозивац. Сви су прошли кроз бројне борбе и друге голготе али су их преживели.
У I светски рат, поред њих седморице, изненада је позван и Душанов отац 65-годишњи Лазар у Последњу одбрану стараца. Као каплар у
III чети I батаљона V пешадијског пука Краља Милана Дринске дивизије I позива, храбро се борио на почетку тог рата, а посебно на Гучеву,
где се од 8. до 24. септембра 1914. године, одвијала једна од најжешћих
борби. У тој борби Душан Марковић је предводио већи део своје чете
која је десеткована. Учествовао је и у Колубарској бици, где је такође
био врло запажен.
Са својом јединицом борио се и у Санџаку, након чега је 25.
августа 1915. године, послао дописницу родитељима у којој их обавештава да је од ратних другова и старешина предложен да буде
одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је 15. јуна 1915. године у Крагујевцу објављен и указ
ФАО. 11.102 у коме стоји да је одликован за осведочену личну храброст и пожртвовање на бојном пољу, у рату против Аустроугарске
1914-1915. године.
Три месеца по одликовању Марковић је погинуо негде на простору
између Књажевца и Ниша. У том великом ослободилачком рату погинуо је његов рођени брат Милинко, брат од стрица Љубисав и стриц
Ранисав. Од осам ратника из ове породице кући се вратило само њих
половина.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 551;
Србија у ратовима од 1912. до 1918. са освртом на Ваљевски крај, Ваљево,
1972, 262-263;Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 433; М. Радојчић: Марковић, Душан у БЛВК, Ваљево 1999/2000, II, 345346; М. Радојчић: Душан Марковић „Запис“, Мионица, 12, 15. XII 2005, 13. и
М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Бео-
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град, 2006, 336-339 и Казивање др Слободана Ж. Марковића, универзитетског
професора књижевности из Београда.

МАРКОВИЋ, ЖИВАН Ј. – Живојин, земљорадник и редов (Царина, Осечина, 4. VII 1892 Ваљево, 28. VIII 1969). Отац Јеротије и мајка Обренија пољопривредници. Завршио је основну школу
и остао у месту рођења да се и сам бави пољопривредом на свом поседу од 13. хектара.
На одслужење редовног војног рока ступио је 1.
јануара 1914. године, а служио је у III чети I батаљона V пешадијског пука. Пошто га је Први светски
рат затекао као редова на одслужењу војног рока то
је у том својству учествовао у многим борбама 1914.
и 1915. године, показујући изузетну храброст и пожртвовање. Са српском војском повлачио се преко Албаније, а онда је преко Бизерте пребачен у Француску.
Након краћег опоравка вратио се и храбро ратовао на Солунском
фронту. Посебно се истакао у борбама на Кајмакчалану, Вируту, Флоки, Браздастој и Рововској коси. У неким од тих борби проглашаван је
за најхрабријег у својој јединици због изузетне храбрости, пожртвовања и дисциплине у борби. Указом ФАО бр. 11.124, од 5. јуна 1915.
године одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима. Ово ратно одличје зарадио је пошто је из противничког рова
дохватио и изнео митраљез који је потом зналачки и ефикасно употребио у борби против непријатеља. Имао је и Златну медаљу за храброст,
Албанску споменицу и још нека друштвена признања.
По завршетку ратних сукоба настанио се у месту рођења и наставио да се бави пољопривредом. Истовремено, обављао је и неке трговачке послове сарађујући са више познатих трговаца или радећи за
њих. У политичком погледу није испољавао неку запаженију активност. Као познатог ратника и виђеног човека током II светског рата
настојали су да ангажују и четници и партизани.
У браку са Даринком имао је три сина и једну кћи. Јеротије, рођен
24. децембра 1924. године, учествовао је у завршним борбама Другог
светског рата. Пантелија, рођен 23. јула 1926. године, био је активни
подофицир ЈНА а умро је у Земуну. Јован, рођен 20. јануара 1933. године, као пољопривредни произвођач, живи и ради у Царини. Надежда,
рођена 20. децембра 1921. године у Царини, била им је прво дете.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд Архиве бивше српске војске, бр. 1.
фас.1, лист 16, кутија 10, док. 298; АЈ, Фонд Краљевог двора, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; MИАВ: Фонд Подружнице
носилаца Албанске споменице Ваљево, кутија 20 и Фонд Окружног суда Ваљево, Списи Инвалидског одељења; МС Ваљево, ЗМК, Матична књига умрлих за
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Ваљево за 1969, бр. 250/10; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 551; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 433; М. Радојчић:
Марковић Живан – Живојин, БЛВК, Ваљево, 2000, књ. II, допунска свеска, стр.
401 и М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево
45/2011, 69 – 92; Казивање Јована Марковића земљорадника из Царине и Казивање Анђелка Ђермановића наставника из Пецке.

МАРКОВИЋ, ЈЕЗДИМИР Ђ., земљорадник и
официр (Крушчица, Ариље, 9. VIII 1888 - ?, ?). Отац
Ђорђе и мајка Продана пољопривредници. Српскотурски рат затекао га је у Ваљеву на одслужењу војног рока у I чети I батаљона XVII пешадијског пук .
Прву борбу са противником имао је у Ристовцу код
Kуманова, која је трајала четири дана и после које су
противника натерали у одступање. Потом су водили
борбе на Битољу и лађом пребацивани у помоћ Црногорцима код Скадра. Том приликом их је једна противничка подморница приморала на искрцавање, а он је као заставник
пука омотао заставу око себе и препливао. Због тога је унапређен у чин
наредника
Са Скадра су пребачени на Овче поље где су изненада били нападнути од стране Бугара и вођена је жестока борба прса у прса. Након
тога одликован је Златном медаљом за храброст Милош Обилић. Касније је учествовао и у борби на Говедарнику.
Као припадник I чете IV батаљона XVII пешадијског пука учествовао је у више борби I светског рата и починио више подвига. Током
борбе на Гучеву заробио је једну аустроугарску патролу. Неколико
дана касније њега заробе Аустријанци и спроведу у Трст одакле га је
један официр послао у VIII чету XXV домобранске регименте кад је
стигао и пријавио се команди одређен је да носи храну војницима на
положају. Једног тренутка се удаљио од њих прешао на српску страну,
где су га испитивали а онда вратили у његову јединицу.
Ангажујући се у даљим борбама посебно се истакао у борбама на
Руднику где је са још 16 војника извршио јуриш на непријатељске
положаје када су заробили два официра, 98 војника и већу количину
оружја и муниције. Сутрадан су повратили jeдну нашу батерију и једног официра. За те подвиге одликован је Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима и Георгијевским крстом. Прешао је
преко Косова и Албаније до Крфа, одакле је упућен на Солунски фронт.
У борбама на Кајмакчалану успео је да зароби једну мању непријатељску јединицу са неколико војника. Учествовао је и у завршним борбама
за ослобођење отаџбине. Рањаван је седам пута.
Поред поменутих одликовања имао је и Сребрни војнички орден
Карађорђеве звезде са мачевима; Сребрну медаљу за храброст, руски
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орден за храброст Светог Ђорђа, грчки орден Светог спаситеља, Албанску споменицу, Споменицу краља Петра I итд.
Био је ожењен Евицом, рођ. Здјелар и имали су кћи Милицу и
синове Александра и Бранислава. После рата живео је у добровољачкој
колонији у Милетићеву код Пландишта у Банату. Априлски рат 1941
године га је затекао као капетана I класе али је заробљен и отеран у
заробљеништво. Његова даља судбина није позната.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Међу витезовима Карађорђеве звезде у добровољачкој колонији у Милетићеву, „Правда“, Београд, 22. априла 1938, 6; М.
Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 551; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде , Аранђеловац, 1990, 102-103. и 433 и Љ. Гавриловић: Марковић
Ђ. Јездимир, БЛЗО, Београд, 2006, 396.

МАРКОВИЋ, ЉУБОМИР К. - Шљивовац,
официр - пешадијски пуковник (Шљивова, Крупањ, 19. V 1869. – Шабац, 1930). Отац Костадин –
Коста, зв. Срећко Перић, земљорадник, а мајка
Станица (рођ. Недић из Толисавца), домаћица.
Потиче из сиромашне породице.
Завршио је ВА и као официр службовао у
више места, а најдуже у Ваљеву, где је 5. јула
1909. године склопио је брак са Добрилком –
Добрилом Јокић, рођеном 17. септембра 1889.
године у Крупњу, од оца Аксентија и мајке Персиде. Сведок на њиховом венчању био је Милутин Дојчиновић, хотелијер из Ваљева, касније и председник Ваљевске
општине.
Учествовао је у оба балканска рата и Првом светском рату. При
заузимању Кајмакчалана имао је значајну улогу. Као командир II чете I
батаљона XVII пешадијског пука, представљао је други део резерве 20.
септембра 1916. године и ангажовао се код III батаљона IV пешадијског
пука. У чину пешадијског мајора и на команданта I батаљона XVII
пешадијског пука одликован је официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда. О чему издат указ бр. 31.222. Поред њега имао
је још бар четири одликовања.
Напредовао је све до чина пуковника и био командант града Шапца. Брат му Стеван наследио је пушку и сабљу. Пошто је преминуо у
Шапцу сахрањен је на Камичком гробљу, одмах иза Капеле, где има
велики споменик од камена са изливеним шлемом и сабљом.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУАРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,
518; Голгота и васкрс Србије 1916-1918, Београд 1971; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 433; Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана“ 1912-1920, Ваљево, 1998, 177; ; Томислав Панте-
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лић: Село Шљивова, Шабац, 2000, 267 и 26 и М. Радојчић: Рађевски витези
слободе, „Призор“, Лозница, 2010. бр. 9, 116 – 127.

МАРКОВИЋ, МИХАИЛО J., зв. Чеда Поп, земљорадник и резервни наредник (Ћелије, Лајковац, 30. XI 1888 - Положај Зелени крш –
Зелени плато, децембра 1917). Отац Јовица и мајка Миленија, пољопривредници. Завршио је основну школу и остао у селу да обрађује
сопствени посед од 3 хектара и 20 ари. Редовни војни рок регулисао је
од 26. априла 1910. до 26. октобра 1911. године у III чети III батаљона
VII пешадијског пука Краљ Петар I у Београду.
Као резервни наредник I првог позива учествовао је у оба балканска и I светском рату. Важио је за великог јунака јер је починио више
херојских подвига. Међу њима се посебно истичу она два за које је
одликован. Златни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима
добио је указом ФАО 11.107, од 15. јула 1915. године за постављање
торпеда на ушћу Саве у Дунав, који је имао циљ да брани надирање
непријатељске војске преко Саве и Дунава ка Београду. Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима добио је указом 22. 033,
од 12. новембра 1917. године јер је као вођа бомбашког одељења извршио јуриш на непријатељске положаје и при томе испољио невероватну храброст и пожртвовање.
Изузетно храбар, спретан и пожртвован смело је улазио у окршаје
са далеко бројнијим и технички надмоћнијим противником. Отуда је
више пута рањаван а посебно је био тешко рањен на Маљену, новембра
1915. године. Ни то га није одвојило од својих ратних другова па је са
њима прешао кршевиту Албанију и храбро се борио на Солунском
фронту.
У браку са Драгом оставио је кћи Десанку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ, бр. 479 за 1915; ; М. Радојчић: Лајковчани
носиоци Карађорђеве звезде, „Напред“, Ваљево, 2655, од 17. децембра 1999,
10. и М. Радојчић: Марковић, Михаило у БЛВК, Ваљево 1999/2000, књ. II, 350351; Казивање Живка Обрадовића, пензионера из Ћелија и Казивање Радована
Бели Марковића књижевника из Ћелија у Лајковцу.

МАРКОВИЋ, ПЕТАР Ј., официр - дивизијски генерал (Крагујевац, 14. IV. 1879 - Београд, 195?). Отац Јован, прота, а мајка Смиљана,
домаћица. После шест разреда гимназије у Зајечару и Београду са
XXVIII. класом ступио у НШ ВА 1. септембра 1895. године. Први официрски чин добио је 2. августа 1898. године, а као поручник учествовао
је у Мајском преврату 1903. године. Вишу школу ВA завршио је октобра 1903. године. За капетана II класе произведен је 6. марта 1906, а
генералштабног мајора 29. јуна 1910. године. У чин пуковника је уна238

пређен 1. октобра 1915, а за дивизијског генерала произведен 21. октобра 1923. Пензионисан је 15. априла 1929. године.
Почео је радити као водник у I и XIV пешадијском пуку, а наставио као командир чете у XVIII
пешадијском пуку и класни старешина у ВA. Потом
је био ордонанс ЊВ краља, на служби у штабу
Дунавске дивизијске области, на стручном усавршавању у Француској и помоћник начелника штаба
Шумадијске дивизијске области.
У балканским ратовима био начелник штаба
Дринске дивизије II позива и учествовао у више
борби, па и опсади Скадра, где је одред претрпео
велике губитке на Брдици. На почетку I светског
рата био је начелник штаба Тимочке дивизије I позива, где је доживео
тежак пораз на Чеврнтији и у штабу. Од марта 1916. био је командант
VIII пешадијског пука, па командант I комбинованог пука у саставу
француских снага, те шеф Војно-друмског одсека и заступник начелника Саобраћајног одељења Врховне команде. Током 1917-1918. године
био је помоћник начелника штаба Прве армије.
После рата најдуже је био начелник Обавештајног одељења ГШ,
заступник команданта и командант коњичке дивизије и председник
Комисије за полагање мајорског испита. Говорио је француски и немачки, а разумео енглески, руски и шпански језик. Поред објављивања чланака у Ратнику бавио се и превођењем стручне литературе.
Био је одликован са бројним домаћим и страним одликовањима,
међу којима и Златном медаљом за храброст, Oрденом белог орла са
мачевима III степена и орденима Карађорђеве звезде са мачевима IV и
III степена.
У браку са Даницом, кћерком Наума Николића, трговца из Београда имао је сина који је умро у 19. години.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К – 984/729; НЕ, Загреб 1928,
књ. 2, 688-689; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 552; М. Ж. Живановић: Солунски процес 1917., Београд 1955, 662; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 433, М. Бјелајац: Мемоари армијског
генерала Богољуба Илића, Београд 1995, 66; . и М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941; Београд, 2004, 206.

МАРКОВИЋ, ТОМА М., земљорадник и каплар (Врховине, Уб,
20. III 1881 – Врховине, 9. IV 1964). Oтац Милинко и мајка Василија,
пољопривредници, имали су доста деце. Томин брат Јеврем Марковић
између два светска рата био је и председник убске општине. Тома је
основну школу завршио у Степању, односно Бајевцу, а потом се посветио пољопривреди. Прво је као дечак помагао родитељима и другим
укућанима у обављању свакодневних послова. Кад се замомчио само239

стално је обављао и оне најтеже послове, као што су узгој стоке, сеча
дрва, косидба и слично. Био је веома вредан и радан па су га многи хвалили и поштовали. Војну обавезу регулисао је у I ескадрону II коњичког пука Цара Душана од 1907. до 1909. године.
Активно је учествовао у свим ратовима које је
водила малена али поносна Србија од 1912. до 1918.
године, показујући изузетну храброст, пожртвовање
и сналажљивост. Због тога је с правом сматран за
једног од најхрабријих бораца у својој ратној јединици - II десетини III вода I чете II батаљона V
пешадијског пука Дринске дивизије I позива. Рањен
је 26. септембра 1916. године на положају Рововска
коса.
Као каплар из резерве III чете II батаљона V
пешадијског пука Дринске дивизије I позива одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима
јер је првог дана напада на Рудник заробио нишанџију противничког
топа у намери да га онеспособи за даљу употребу. Пошто је та намера
осујећена овај топ је добро дошао нашим борцима за дејство по непријатељским положајима, наносећи им велике губитке. О његовом одликовању објављен је указ ФАО 11.102, од 15. јуна 1915. године.
Поред тог високог одличја Тома Марковић имао је и Сребрну медаљу за храброст (1913), Златну медаљу за храброст (1918), руски орден
Светог Ђорђа IV степена, Албанску споменицу и све три споменице
добијене за учешће у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године. Од свега тога још драже признање било му је што је имао част и
задовољство да открије Споменик Тамнавцима изгинулим у ратовима
од 1912. до 1918. године у градском парку на Убу.
По повратку са фронта бавио се пољопривредом али је радио и као
надзорник државних путева. Био је веома висок, стамен и храбар човек.
Имао је плаву косу и оштре црте лица.
Са Симком (рођ. Јовић из Кршне Главе) одгајио је осморо деце –
синове: Марка, Чедомира, Селимира и Светислава и кћери: Косану,
Радмилу, Даницу и Стојанку. Селимир, рођен 1920. године, био је учесник НОБ-а од 1941. године, хапшен, прогањан и затваран, а по ослобођењу: председник општине у Степању, секретар општине у Убу и
директор Стамбено-комуналног предузећа у Обреновцу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд Краљевог двора, Подаци о носиоцима
ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; СВЛ, бр. 481 за 1915. годину; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 552; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 433; М. Радојчић: Марковић Тома у БЛВК,
Ваљево, 2001, књ. II, св. X, стр. 358-359; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117- 153; Казивање Петра Марковића,
поштара из Уба; Казивање кћерке Стојанке и зета Радише Миловановића пен-
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зионера из Лајковца и Слободана Нешића службеника ОУП у пензији из Врховина и Записи са надгробних споменика на месном гробљу у Врховинама.

МАРТИЋ, АЛЕКСАНДАР - Алекса М.,
веома имућан сељак, политичар и учесник четири
рата (Совљак, Уб, 20. II 1890 - Младеновац, 24.
XII 1942). Отац Милош, имућан и напредан
сељак, у више мандата старешина села а мајка
Ранђија, домаћица. После завршене основне школе у родном месту остао је у селу. Иако се бавио
пољопривредом доста је читао како би могао очувати и унапређивати своје велико имање. Војни
рок регулисао је у IV ескадрону II коњичког пука
Цар Душан од 1909. до 1911. године
Као резервни каплар активно је учествовао у
оба балканска и Првом светском рату. Посебно се
истакао у борби у Дреновцу у Мачви 1914. године, када је као вођа
патроле заробио 12 непријатељских војника. За тај мудар и храбар подвиг одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима.
У ослободилачким ратовима од 1912-1918. године рањаван је чак
три пута. Новембра 1914. у Дреновцу, у Мачви, у десну руку. Тог истог
месеца али у поцерској Слатини у десно раме. Седмог новембра 1916.
године на коти 1050 у десну плећку. Све то није га обесхрабрило ни
избацило из строја. Чак ни погибија два брата на Солунском фронту.
Између светских ратова сарађује са Војиславом Лазићем из Стублина, др Радојем и Радованом Мијушковићем из Уба, вођама левог
крила Земљорадничке странке у тамнавском срезу. Због организовања
и учешћа у крвавим догађајима на Убу 1. VII 1932. осуђен је на затвор и
новчану казну. На општинским изборима одржаним 1936. године Удружена опозиција, са њим на челу, победила је у Совљаку. Током ноћи
фалсификовани су изборни резултати па је за победника проглашен
његов противкандидат.
У Тамнавску чету Ваљевског партизанског одреда ступио је међу
првима, са своја оба сина и једним синовцем. Учествовао је више борби, а нарочито се истакао у одбрани слободне територије Ужичке партизанске републике. Поред учешћа у борбама често је разговарао са
борцима и житељима места у којима су боравили, објашњавајући им,
узроке брзе капитулације БКЈВ, циљеве и задатке народноослободилачког партизанског покрета итд. Говорио је на више партизанских зборова а посебно је било запажено његово иступање на збору у Голој Глави
код Ваљева. После реорганизације Тамнавског (III) батаљона Посавског
партизанског одреда постављен је за командира његове III чете.
Заробљен је средином јануара 1942. године у Бељину код Владимираца и спроведен у убски затвор, где је страшно мучен и тучен. Након
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тога преузела га је Специјална полиција Управе града Београда на даље
саслушање и мучење, а потом и Гестапо. Немачки официр, који га је
саслушавао, кад је чуо да је један од најимућнијих и најнапреднијих
пољопривредника у Тамнави и има 72 хектара земље, понудио му је да
потпише већ спремљену изјаву у којој је писало да је мобилисан у партизане и да се каје због учешћа у њиховим акцијама. За узврат обећао
му је да ће га послати у Немачку у заробљеништво, где ће добити задатак да се стара о његовом имању док овај буде одсутан. Као искрени
родољуб одбио је ту понуду, говорећи да не тражи ничију милостињу,
да му није потребан живот у окупираној земљи и да он неће да српска
деца пљују на њега.
Из логора на Бањици отеран је у Младеновац и са групом затвореника и таоца стрељан за одмазду што је једна партизанка убила четничког војводу Јована Војиновића и једног немачког официра. Током Другог светског рата његова кућа је више пута пљачкана, а укућани хапшени и прогањани.
У браку са Танкосавом (рођ. Матић из Грабовца код Обреновца)
добио је синове Живорада и Мирослава, те кћи Љубицу, удату у Косаниће из Стубленице.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 552;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 322. и 433;
П. Петковић: Тамнава у НОБ-у, Београд, 1974; М. Радојчић: Алекса Мартић,
„Тамнавске новине“, Уб, бр. 1, од 15. новембра 1985, стр. 6; С. Беговић: Логор
на Бањици 1941-1944, Београд, 1989, I. и II. књ; М. Радојчић: Учесник четири
рата, “АБВ хроника”, Лазаревац, бр. 23, од априла 1996; М. Радојчић: Знаменити Тамнавци 19. века, у првој књизи Наши преци, Уб, 2001, стр. 265; М.
Радојчић: Мартић Александар – Алекса у БЛВК, Ваљево, 2001, књ. II, св. X,
стр. 363-364; Б. Танасијевић: Хроника Уба (рукопис); М. Радојчић: Тамнавци
носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117- 153; М. Радојчић:
Алекса Мартић (не)заборављени Тамнавац: Одбио живот у поробљеној земљи,
„Борац“, Београд, бр. 191, април 2013,20 Казивање ратних другова Ђуре Старчевића, Милана Олбине, Предрага Тешића и унука Милана Косанића из Стубленице, дугогодишњег учитеља у Дружетићу код Коцељева;

МАСАЛОВИЋ, МИЛАДИН С., официр - пешадијски пуковник
(Толисавац, Крупањ, 1. II 1859 – Београд, 13. VII. 1936). Отац Срећко и
мајка Радојка (рођ. Ђурић из Радаља код Малог Зворника), пољопривредници. Његови родитељи су имали седам синова и једну кћи. По
одслужењу редовног војног рока упућен је у бригадну подофицирску
школу, а касније је завршио и курс официрске школе. Мада је поседовао скромно стручно образовање успешно је напредовао у каријери.
Потпоручник је постао још 1887, мајор 1900, а пуковник 1912. године.
Пре балканских ратова био је, између осталог, и командант X (Таковског) и V пешадијског пука Краља Милана у Ваљеву, командант окружних команди у Ужицу и Шапцу и дивизијар у Београду.
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У балканским ратовима веома вешто је командовао је XVII пешадијским пуком. Учествовао је у више борби и показао задивљујућу храброст и сналажљивост. У I светском рату био је делегат српске војске
при команди црногорске војске и значајно допринео синхронизацији
њиховог дејства. По окончању ратних сукоба обављао је неколико значајних дужности. Пензионисан је 1923. године као управник Завода за
израду одеће са 44 године радног стажа. Многи су сматрали да је заслужио и унапређење у чин генерала.
У браку са Софијом Поповић (1870-1942), учитељицом из Параћина имао је четворо деце. Кћи им Милица прво је била удата за мајора
Владимира Чекеревца који је 1914. погинуо на Церу, а потом за пуковника Миливоја Драгутиновића. Најстарији син Милош (1894-1944) био
је официр и један од најближих сарадника генерала Милана Недића,
председника српске владе током II светског рата. Миладинов син
Милорад – Сена (1896-1914) као ученик гимназије и припадник Батаљона 1300 каплара погинуо је у Колубарској бици, а Владимир (19001926) умро је као судски поручник.
За заслуге у миру и рату добио је више одликовања и других признања. Међу њима свакако је најзначајнији oфицирски Oрден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-999; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 552; Балкански рат у слици и речи, Београд, 1. XII 1913,
582; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 433;
Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана“ 1912-1920, Ваљево, 1998,
31; 286; М. Радојчић: Мaсаловић, Миладин у БЛВК, Ваљево, 1999- 2000, II,
367; Т. Пантелић: Село Толисавац, Шабац, 2002, 248 и 249; М. Радојчић:
МИЛАДИН МАСАЛОВИЋ, неустрашиви јунак са Куманова и Брегалнице,
Календар Рађевац, Крупањ, 2005, II, 51. и М. Радојчић: Рађевски витези слободе, „Призор“, Лозница, 2010, IX, 116 – 127.

МАТИЈЕВИЋ, ЛАЗАР В., официр – пуковник
(Белановица, Љиг, 15. VI 1877 – Белановица, 23. IV
1959). Потиче из свештеничке породице, пореклом
из Липља код Љига. И отац Вићентије и деда Тома
били су белановачки свештеници, а мајка Ивана,
домаћица. После основне школе у Белановици и
гимназије у Београду школовао се на ВА (1894-97).
Завршио и испит за генералштабног официра. Као
потпоручник учествовао је у Мајском преврату
1903. године командујући водом војника који је
нападао на двор Обреновића.
Учествовао је и у оба балканска и I светском рату, командујући
успешно већим војним јединицама. Од маја 1914. до јуна 1915. године
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био је помоћник команданта XVII пешадијског пука, а касније и начелник још једног од пукова Дринске дивизије III позива. За време Колубарске битке био је помоћник начелника штаба III српске армије, чији
је седиште било у згради Основне школе у Белановици, а којом је
командовао Павле Јуришић Штурм. За заслуге у миру и рату одликован
је бројним одликовањима и другим признањима, међу којима је и официрски Oрден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
После рата још неко време био је на служби у Ваљеву. Пензионисан је у чину пуковника и вратио се у родно место, где је на свом имању и сахрањен поред виле Змајевац, изнад спортског центра у Лазиним
калемима.
Много је допринео развоју Белановице, коју је много волео. Почетком 1904. био је у делегацији Качераца која је у Београду издејствовала
проглашење Белановице за варошицу. Оснивач је и вишегодишњи
председник Друштва за унапређење Белановице и околине. Заслужан је
и за изградњу водовода 1926. године у том месту.
Био је веома образован човек и знао је немачки језик. Ожењен
Милицом кћерком Јелене и Гаврила Лазаревића и имао доста деце. Своју децу је школовао. Кћи Јелена је професор музике, кћи Иванка филолог, син Бранислав - Бата инжењер а други син је завршио ВА. Јеленин
син је Душан (Чарлс) Симић познати амерички песник и добитник
Пулицерове награде. Сваке године у белановачкој школи се додељује
награда најбољем ученику која носи његово име.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1013/637; МК Белановица,
ЗМК, Матична књига умрлих; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне
академије 1850 -1925, Београд, 1925, 661; М. Радовановић и М. Јаћимовић:
Белановица, Белановица, 1974, 60 - 62; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац, 1990, 179. и 414; М. Ж. Плећевић: Историјски преглед и
порекло становништва Трбушнице, Трбушница, 1991, књ. I, 177; М. Јаћимовић: Амерички песник потомак славних Качераца, Календар Колубара, Ваљево, 1992,166-167; М. Јаћимовић: Качерци некад и сад, Ваљево, 1994, 41- 42; М.
Јаћимовић: Матијевић, Лазар у БЛВК, Ваљево, 1999/2000, II, 367-368, М.
Божовић: Белановица, Ваљево, 2012, 158- 159. и M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 110-111.

МАТИЋ, ДРАГИЋ С., официр - пешадијски поручник (Осечина,?
– Кајмакчалан, 13. IX 1916). Отац Саво, зв. Ћосо и мајка Милка, пољопривредници имали су троје деце. Живели су у заједничком домаћинству са Савиним братом Богићом, који се није женио, а поред пољопривреде бавио угоститељством.
Нема података о почетку његовог школовања. Веома млад ступио
је у војску и веома брзо задобио поверење осталих војника и претпостављених старешина. У I балкански рат пошао је као поднаредник II батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива. Посебно се иста244

као храбрoшћу на Бакарном гумну и пред Битољем. Већ за Божић 1913,
унапређен је у чин пешадијског наредника. Током борби око Скадра
показао је изузетно пожртвовање и хладнокрвност.
Током II балканског рата убрајан је међу праве
хероје у својој јединици, али је убрзо тешко рањен.
За показано пожртвовање и јунаштво предложен је за
Златну медаљу за храброст пошто је сребрну добио у
претходном рату. У јесен 1913. године произведен је
у активног пешадијског потпоручника.
За време Првог светског рата увек је у првим
борбеним редовима. Поново је тешко рањен али
овога пута на Мачковом камену. Ипак, са осталима,
повлачи се преко Косова и Албаније. У одступању и
борбама против Бугара успешно је командовао
четом. Погинуо је као водник III чете I батаљона XVII пешадијског
пука на Кајмакчалану, кота 2225. Тим поводом познати ратник Живојин Лазић често је говорио: Мог водника Драгића Матића метак погоди у главу. Био је предложен за Oрден белог орла са мачевима, а добио
је и Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена (указ 31.222). У
порти цркве у Осечини налазе се два споменика овом јунаку, један крај
другога.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Јуначке жртве, РД, Солун, бр. 174, од 27. октобра 1916; Ратник, Београд, јун 1922, 159; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 553; А. Ђурић: Солунци говоре – Овако је било, Горњи Милановац, 1978,
35; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 328-329.
433; М. Радојчић: Драгић С. Матић, „Подгорац“, Осечина, 22, од 5. августа
2003, 15; М. Радојчић: Матић, Драгић, БЛВК, Ваљево,2007/2008, књ. III, св.
IX, 9; М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево
45/2011, 69 – 92 Казивање Боре Матића, пензионера из Осечине и Казивање
Михаила Рaдивојевића, проте у Осечини..

МАТИЋ, МИЛЕНКО М., – Тоша, земљорадник,
комита и редов (Велишевци, Љиг 28. VIII 1887 – Велишевци, 20. XI 1951). Отац Милоје и мајка Ђука, пољопривредници, имали су њега и шест кћерки. Завршио је
основну школу и бавио се пољопривредом.
Као комита учествовао је у оба балканска и Првом
светком рату. Био је храбар, спретан и јако предузимљив
Заробљен је крајем 1914. године у родном месту, док је
из коша Василија Радисављевића народу давао жито које
су Швабе прикупиле за своје потребе. Отеран је у
Немачку одакле је побегао 1916. године преко Мађарске
у Шабац, где су му жене дале одећу да се обуче и тако
маскиран пребаци преко окупиране територије. После
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тога ступио је у Прву армију под командом војводе Мишића и борио се
до коначног ослобођења.
После рата настанио се у месту рођења и наставио бављење пољопривредом. Био је један од имућнијих људи у свом селу. Женио се два
пута. Из првог брака имао је: Зорку, рођену 1906; Добринку1907, Драгољуба (1910-1911) и Живорада (1912-1912). У другом браку са Симком добио је сина Божидара, чији син Момчило, возач и сада живи у
Велишевцима.
На једном документу у Фонду Подружнице носилаца Албанске
споменице Љига пише да је одликован Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: Фонд Подружнице носилаца Албанске
споменице Љиг; Р. Д. Радисављевић и М. О. Радисављевић: Велишевци село
покрај Љига, Београд, 2002, 157, 166, 169, 290. и 298. и M. Радојчић: Љижани
носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013,119.

МАТИЋ, МИЛОРАД М., официр - пешадијски
потпуковник (Ваљево, 19. IX 1874 - Добруџа, 6. IX
1916). Отац Миаило, абаџија а мајка Милева домаћица. Основну школу и четири разреда гимназије завршио је у месту рођења, а пети, шести и седми гимназије у Шапцу.
Војну академију уписао и завршио као питомац
XXVIII класе. Као официр службовао је у више места
(Ваљево, Београд, Крагујевац...) и обављао значајне
дужности. Био је способан официр, веома одговоран,
јако строг али и веома правичан. Увек је настојао да у јединицама у
којима је службовао не буде само први по правима већ и по обавезама.
Редовно је напредовао па је изгледало да ће имати блиставу официрску
каријеру.
Активно је учествовао у оба балканска и Првом светском рату.
Храбро је предводио своје ратне другове у многим борбама и другим
акцијама. Посебно се истакао у борбама на Гучеву код Лознице, где је
испољио изузетну храброст и сналажљивост, па је и одликован официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда. О томе је и
објављен указ ФАО 97.800. У тој борби је био и тешко рањен али ни
тада није хтео напустити ратно поприште и своје саборце.
Као изузетно способан официр и искусан ратник, са генералом
Михаилом Живковићем и једном групом официра, са Солунског фронта 3. маја 1916. године преко Крфа упућен је у Одесу да образују добровољачки корпус састављен од Срба, Хрвата и Словенаца. Убрзо потом
у чину пешадијског потпуковника постављен је за команданта II пука
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Прве српске добровољачке бригаде. Са пуно такта и официрског умећа
значајно је допринео омасовљењу и брзом консолидовању јединице
која му је поверена.
Лавовски се борио у борбама у Добруџи и постао један од оних
српских официра који су и ван граница отаџбине проносили славу
нашег оружја. Храбро је пао у борби на платоу Мезарли Баир код села
Koкoраџе јер више није хтео да одступа. Поводом његове погибије Српске новине су писале: Био је сјајан војник, храбар, строг, правичан и
увек борац. Био је старешина који је у својој јединици несамо први по
рангу, но и први у борби.
Првог фебруара 1904.године у Ваљеву засновао је брак са Зорком
Обрадиновић, рођеном 25. августа 1883. године у Ваљеву, од мајке
Дамњанке и оца Максима, терзије. Они су се касније развели, а он се
поново оженио. Као његов нови шурак у литератури помиње се пуковник Душан Ј. Поповић, а венчани кум Милован С. Гавриловић, пуковник и витез Карађорђеве звезде из Белановице код Љига.
Имао је више ратних и мирнодопских одликовања и других јавних
признања.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗMK, Матична књига венчаних ваљевске
цркве; Милорад Матић пешадијски потпуковник, СН, Крф, 69, 15. 9. 1916, 3;
Шематизам Србије, 1899- 1912; Ратник, Београд, од октобра 1921, стр.124 и
јула 1937,13; В Ђ. Максимовић: Прва Српска добровољачка дивизија у Добруџи 1916; Споменица 75-годишњице Војне академије 1850-1925, Београд 1925,
256. и 289; Споменица Прва добровољачке дивизије 1916 -1926, Београд, 1926;
Споменица Гимназије у Шапцу 1837-1937, Шабац 1937, 165 305; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 553; Н. Груловић: Југословени у рату и Октобарској револуцији, Београд, 1962, 45, 47, 63- 64; Р. М. Драшковић: Баир и
Тешњар, „Напред“, 19. септембра 1969; Голгота и Васкрс Србије 1916 - 1918,
Београд, 1971; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,
1990, 359. и 433; Н. Пешић: Јунаци са Добруџе, „Вечерње новости“, Београд,
11. априла 2006; и М. Радојчић: Матић, Милорад, БЛВК, Ваљево, 2007/2008,
књ. III, св. IX,13.
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МАТИЋ, МИЛОШ С., подофицир и официр (Пауне , Ваљево,
29. V 1895 – ?, ?). Родитељи Станоје и Персида били су пољопривредници средњег имовног стања. Отац му Станоје погинуо је као војник у
Првом светском рату.
После завршене основне школе у Паунама, остао је у селу опредељен да се бави традиционалним пољопривредним пословима. Међутим,
брзо је закључио да се од прихода из пољопривреде неће моћи лако и
безбрижно живети. Зато је још 1913. године одлучио да напусти родно
место и са XXIV класом ступи у Пешадијску подофицирску школу.
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У неким његовим биографијама пише да је рођен у Ваљеву.
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Захваљујући тој чињеници у Први светски рат ушао је као активни
пешадијски поднаредник. За време мобилизације био је десетар у I чети
I батаљона VI пешадијског пука. Међутим, већ 15. септембра 1914.
године упућен је на обуку регрута за дринске пешадијске пукове. Од
новембра те године налази се у I чети I батаљона VIII пешадијског
пука, где је радио као наредник – водник. Из похвале команданта III
армијске области, од 25. марта 1917. године, произлази да је у свим
борбама значајно доприносио успеху своје чете и да је увек био храбар
и потпуно поуздан.
Због велике неустрашивости, храбрости и изузетног пожртвовања чак је три пута теже рањаван.
Први пут у борби на положају Јаребице, код Лознице, у јесен 1914. године. Неколико дана касније, на
положају Гучево, поново је рањен, али овог пута у
главу и у руку. Трећи пут, 28. септембра 1916.
године, на положају Крсташки рог, теже је рањен у
десну ногу са преломом бутне кости, након чега је
упућен на дуже лечење. Мада је после сваког од
тих рањавања био санитетски збрињаван и лечен,
последице су остале, те је по ослобођењу проглашен за ратног војног инвалида са оштећењем од 50%.
Своју храброст, сналажљивост и умеће у командовању исказивао је
у свакој борби. Посебно је био запажен 5. августа 1916. године, када је
заменио рањеног водника, преузео команду над водом да би већ сутрадан у борби на положајима Чеганске планине показао изузетну личну
храброст и умешност у командовању. Пошто му је противник 28. октобра 1916. године заградио пролаз ставио се на чело свога вода и кренуо
у одлучујући јуриш, без обзира на блиску непријатељску ватру и опасност од смртног рањавања. На његову срећу и општу добробит тај
ризик се вишеструко исплатио.
За испољену личну храброст и сналажљивост Матић је одликован
Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Према
рангу овог одликовања евидентно је да је још у то време био активни
подофицир. Имао је руску Златну медаљу II степена и још неке. Зна се
да је добио и Албанску споменицу, Споменицу за ослобођење и уједињење и још нека јавна признања.
Свршетком I светског рата остао је на служби у Војсци Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевине Југославије. Током
1918. године и званично је преведен у официрски ранг и унапређен у
чин пешадијског потпоручника. Децембра 1919. године прелази на службу у команду Дринске дивизијске области у Ваљеву, где је углавном
радио као књиговођа и рачуновођа. У чин поручника унапређен је 14.
септембра 1921. године. Касније је био у Интендантском слагалишту и
на другим превасходно административно-финансијским дужностима.
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Чин капетана I класе добио је 17. децембра 1928. године. У том чину је
и пензиoнисан. Према једном извору 27. децембра 1929, а по другом
проглашен је за тешког инвалида и пензионисан Решењем Вишег инвалидског суда у Београду, број 21. 907 од 18. маја 1931. године. Прве
године после пензионисања проживео је у Чачку, али његова даља судбина остала је сасвим непозната.
Био је средњег раста, нормално развијен, округлог лица, правилних
уста, црне боје, плавих очију, правилног носа, штуцованих бркова и
обријане браде. Временом је све више видно храмао па су многи говорили да је сакат у десну ногу. Оженио се Станом, ћерком Михаила Петровића, трговца из Пожаревца. Имали су два сина: Драгана и Видоја.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП; АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МИАВ ЗМК, Матична књига
рођених паунске цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 553; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 433; М. Радојчић:
Матић, Милош, БЛВК,, Ваљево, 2007/2008, књ. III, св. IX, 13-14; М. Радојчић:
Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 339341.

МАТИЋ, ТИХОМИР Ј., пешадијски поручник (?', ? - Глоговица,
2. октобар 1915), водник IV чете II батаљона V пешадијског пука.
Одликован Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена о чему
је издат указ 135.883.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, децембар 1922, 156; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 553; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 433; Ратовање Петог пешадијског пука „Краља
Милана“, 1912-1920, Ваљево, 1996, 43.

МАЏАРЕВИЋ, МИХАИЛО И., подофицир и
официр, (Стублине (?), Обреновац, 14. I 1894 – Либертвил, САД, 20. II 1965). Отац Илеш Полежник, Мађар,
по доласку у Србију узео је православну веру и променио име и презиме у Илија Маџаревић, а радио је као
баштован. Михаилова мајка Катица – Ева Катанић –
Момчиловић рођена је у сремском селу Крчедина,
наводно била је физиотерапеут али је радила као домаћица.
Одрастао и школовао се у Ваљеву. После основне
школе и два разреда трговачке школе са XXI класом уписао ППШ 1.
септембра 1910, коју је завршио као први у рангу. По својој жељи распоређен је на службу у XVII пешадијски пук у Ваљеву. Још 1912. године завршио је и телеграфско-телефонски курс у Нишу.
Почетак I балканског рата затекао га је у чину поднаредника и на
дужности водника у II чети II батаљона XVII пешадијског пука Дрин249

ске дивизије I позива. Са својом јединицом учествовао је у више борби.
Посебно је био запажен приликом заузећа Куманова (11. X 1912), Бабуне и Прилепа (22.X 1912). Већ наредног дана био је веома ангажован у
заузимању Алиначких положаја и борбама на Бакарном гумну, а 4-5. XI
1912. у освајању Битоља Током борби изнад села Кукуричана заробио
је једну турску батерију и за тај подвиг добио прво ратно одличје –
Сребрну медаљу за храброст. Захваљујући показаној храбрости и умешности у командовању децембра 1912. године унапређен је у чин пешадијског наредника.
И у II балканском рату био је веома ангажован али се посебно истакао у борбама на Брегалници и Говедарнику. За време борби на Говедарнику 9. јула 1913. године рањен је у десну бутину. За остварене
заслуге на бојном пољу и без завршене ВА и полагања допунских испита преведен је у официрски ранг и унапређен у чин пешадијског потпоручника.
Своје лично и старешинско сазревање и пуну ратничку афирмацију
доживео је током Првог светског рата. Најпре као водник II чете I батаљона V пешадијског пука, потом као командир IV чете II батаљона и најзад као командир I чете I батаљона V пешадијског пука. Излажући се
бројним ризицима и опасностима починио је многа храбра дела и више
пута теже рањаван. Најпре 30. октобра 1914. године у главу код ваљевске
Каменице, па 20 новембра 1914. године на положају Мрамор на Руднику
у мишицу и 1. октобра 1915. године на Вучјачкој коси код Смедерева и
најзад 13. септембра 1916. године на Кајмакчалану, у руку и ногу.
Један од првих подвига учинио је на мачванском фронту када су с
обе стране Саве биле постављене мртве страже и подигнута борбена
готовост на највиши ниво он је у ноћи између 8/9. маја 1915. године
између Новог Села и Бељина са 16 војника, по помрчини и киши, на
чамцима прешао Саву и за време доручка извршио препад на противника. Том приликом заробио је једно одељење аустроугарских извиђача и
за тај подвиг добио Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
Већ 22. маја 1915. године, са двадесетак ратних другова поново је
илегално прешао Саву и заробио нову групу од девет аустроугарских
војника. Пет дана касније код Прова, села недалеко од Владимираца,
опет је прелазио Саву убио пет а заробио девет противничких војника.
За ове подвиге краљ Петар I 27. маја 1915. године унапредио га је у чин
поручника. Скоро истовремено, аустроугарска команда уценила је
његову главу са 50 хиљада круна и обећала унапређење у виши чин
оном ко га ухвати или убије.
И 10. јула 1915. године са водом војника прелази реку на противничку страну, опкољава караулу, заробљава шест војника а једног убија. По већ створеној навици претражује околину и на једном месту
налази још два а на другом 13 војника, који су одбили његов позив на
предају и отворили ватру. У краткотрајном окршају тројица су погину250

ла, тројица нестала а остали су се предали. У новом обрачуну код
посавског села Ушће заробљени су по један подофицир и каплар и 13
редова а четворица су убијена.
Током припреме аустроугарског напада на Београд поново је илегално прелазио преко Саве и заробљава једно стражарско одељење.
Кроз истрагу вођену над заробљенима дошло се до драгоцених сазнања
о будућим намерама агресора. За тај подвиг добио је други Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда. И касније је чинио разне подвиге,
па и хватао се у коштац са противничким војницима.
За време борби на Солунском фронту редовно је бивао у првим редовима. Током борбе на Кајмакчалану, 22. августа 1916. Бугари су са положаја Кучков камен наносили велике губитке нашим снагама па је М. од
војводе Мишића, у присуству престолонаследника Александра и генерала Франша д' Епереа, команданта Солунског фронта, затражио дозволу
да неутралише противничко митраљеско гнездо. У пратњи једног наредника, са по две бомбе о појасу и по једну у рукама, пужељке су пришли
том гнезду и бацањем бомби га потпуно неутралисали. У тој акцији
поред храбрости и физичке спреме дошло је до изражаја и лукавство, јер
је уочио да се Бугари по врућини склањају у хладовину. За тај подвиг
добио је трећи Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, а француски генерал Д' Епере даривао га је својим Орденом Легије части.
Другог септембра 1916. године пред зору обавио је ново извиђање
противничких положаја на Плочама. Кад је упао у њихову заседу бомбама је приморао четворицу њихових војника на предају. Десет дана
касније кад је престолонаследник Александар сазнао за ту његову акцију унапредио га је у чин капетана II класе.
Деветнаестог априла 1918. био је на челу једне патроле која је имала задатак да изврши препад на митраљеско стрељачко одељење стационирано на Фердинандовој коси. Задатак је обављен уз само једног
мртвог каплара. Оваквих и сличних акција извео је више десетина и као
такав сматрам за најхрабријег војника ваљевског краја. Своје најважније доживљаје из рата објавио је у књизи Кроз сјај и сенке рата (Београд, 1933).
У чин капетана I класе унапређен је 16. новембра, а мајора 11.
октобра 1921. године. По завршетку рата био је на служби у југословенској војсци радећи у више гарнизона. Пензионисан је на служби у Гвозденом пуку у Београду 1931. године, по једном извору јер није имао
услова за даље напредовање, а по другом из политичких разлога. Након
тога још неко време радио је у Фабрици шећера Чукарица у Београду.
Пред II светски рат био је посланички кандидат на листи Димитрија
Љотића на парламентарним изборима у тамнавском и посавском срезу.
Знајући за његову храброст и умешност Димитрије Љотић и Милан
Недић, у лето 1941. године, нудили су му сарадњу и место команданта
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жандармерије. Он је то одбио али је убрзо ухапшен и интерниран у
Немачку у заробљеништво. По ослобођењу одбио је да се врати у
земљу и 1950. године као емигрант отишао у САД. Живео је у Висконтину у држави Илиноис, а сахрањен на Српском гробљу у Либертвилу.
Обављао је тешке физичке послове и уживао леп углед међу Србима.
Поред поменутих ордена Карађорђеве звезде са мачевима, француске Легије части, Сребрне медаље за храброст имао је Златну медаљу за
храброст Орден белог орла V и IV степена, енглески ратни крст, Албанску споменицу и све три учесничке споменице.
Михаило Маџаревић био је средњег стаса, овалног лица, црне косе,
смеђих очију и правилног носа. Оженио се 1919. године Видосавом
кћерком Љубице и Цвијетина Шавића, проте из Батковића код Бијељине. У браку су имали сина Момчила и кћерке Душанку и Љубицу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 925 и Архива бивше српске војске, 7/238; М. Маџаревић: Кроз сјај и сенке рата, Београд 1933; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 553; Голгота и васкрс Србије 19161918, Београд, 1972; Србија у ратовима 1912-1918, са освртом на ваљевски
крај, Ваљево, 1972, 142-145; А. Ђурић: Солунци говоре, Горњи Милановац,
1978, 67, 85-89 и 197; А. Ђурић: Солунци говоре, Горњи Милановац, 1987, 106109 и 197, С. Ђорђевић: Кроз ратне вихоре 1914-1918, Београд 1967, 46-58; Т:
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 16-18 и 433; М.
Крстић: Ратници Петог пука, Ревија Колубара, Ваљево, септембра 1998, 26;
Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана“ 1912-1920, Ваљево, 1998,
108, 125-126, 163, 234, 271, 273, 275, 277. и 279; И. Ћуковић: Подвиг на Сави,
„Војска“, Београд, 9. септембра 1999; М. Радојчић: Јуначки подвизи Михаила
Маџаревића „Напред“, Ваљево, 2 646, од 15. октобра 1999, 12; А. Стошић:
Велики дани Србије 1914-1918, Београд - Крушевац 2008, 556; А. Ђурић:
Солунци говоре (VIII), Београд 2008, 112-117; Подаци добијени од Миливоја
Крстића, учитеља у пензији из Врачевића код Лајковца; Казивање Драгослава
Радовановића, техничара и политиколога из Обреновца; Казивање Михаилове
сестричине Раде Радосављевић, пензионерке из Београда.
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МИЈАИЛОВИЋ,
ВОЈИСЛАВ В. - Раћовац, земљорадник,
дрводеља и пешадијски поднаредник (Планиница, Мионица, 1883 –
Планиница, 14. III 1944). Отац Владимир и мајка Драгиња били су
земљорадници скромнијег имовног стања. Остало је и непознато да ли
се Војислав школовао, а младост је провео као већина сеоских младића
помажући родитељима и другим укућанима у обављању свакодневних
сеоских послова.
На одслужењу редовног војног рока унапређен је у чин пешадијског поднаредника. По повратку из војске наставио је уобичајеним
животом у својој Планиници. Како приходи од пољопривреде, са оно
139

У неким списковима носиоцима овог ордена помиње се под презименом
Михаиловић.
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мало посне и тешко обрадиве земље, нису били довољни за издржавање, рано је почео да се бави дрводељачким пословима, као допунском
делатношћу.
Чим је објављена мобилизација за Српско-турски рат Раћовац се
нашао у првим борбеним јединицама које су упућене на фронт. Учествовао је у више борби и других акција. По завршетку тог рата није
стигао ни да се раздужи опремом коју је добио, а већ је уследио позив
за Српско-бугарски рат у коме је такође учествовао и истицао се великом храброшћу и јунаштвом.
Наравно, није га мимоишао позив ни за Први светски рат. Ујесен
1914. године лавовски се борио у борбама на Дрини. Посебно је запажен у окршају на Мачковом камену код Крупња. Приликом једног од
тих силовитих напада противника пала је команда нашим снагама да се
повуку са дотадашњег положаја на следећи. Остао је у рову са једном
пушком и три сандука бомби. Сачекао је да му се противници приближе на одговарајуће растојање, а онда је отворио сандуке с бомбама и
ударцима у металну плочицу на кундаку пушке почео да их активира и
једну за другом баца у правцу непријатеља. Видевши са резервног
положаја, где су се били повукли, да се противнички војници не појављују на њиховим претходним положајима, а чувши грмљавину бомби,
наши су застали изненађени шта се то тамо догађа. Кад су приметили
повлачење противника успели да донекле среде своје пољуљане редове
и да се врате на раније положаје. Кад су стигли пред очима указала им
се стравична слика. На прилазима рововима лежало је више десетина
војника у плавим униформама побијених Раћовчевим бомбама. Њега су
нашли у ритама од одела, избушеног и искрзаног противничким куршумима. Био је крвав и са повређеном левом руком, коју није могао да
покреће. Брзо су га изнели из рова и пружили му прву медицинску
помоћ.
За овај херојски подвиг Војислав Мијаиловић Раћовац одликован
Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је
и објављен указ ФАО број 11.102. После лечења и опоравка вратио се у
своју јединицу и наставио борбу. Повлачећи се пред надмоћнијим противником прешао је Албанију и стигао на острво Крф. Након реорганизације наше војске учествује и у борбама на Солунском фронту и где је
140
такође показао задивљујућу храброст и сналажљивост.
По завршетку рата вратио се у Планиницу и ту живео до смрти.
Како је имао само хектар и по земље живео је скромно и повучено.
Бавио се коларским занатом и важио за вештог и педантног мајстора.
Правио је и разне друге предмете од дрвета. Како се није разочаран сво140

Међу његовим савременицима било је тврдњи да је и тамо зарадио још једну Карађорђеву звезду али за ту тврдњу нису нађени писани докази па верујемо да је питању неко друго одликовање за храброст.
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јим животом и односом државе према херојима није женио, почео је да
пије и да распродаје своју имовину. Последњих година живео је у великој немаштини, а говорило се да је чак и своја одликовања продао.
Умро је 14. марта 1944. године у Планиници, у кући свог комшије и
рођака Ђорђа Мијаиловића. Сахрањен је на сеоском гробљу у Планиници, а надгробни споменик подигао му је сусед и даљи сродник Драган
М. Мијаиловић.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, Збирка хроника – Д. Јешић: Планиница
село испод Сувобора ( рукопис), 56; М С ОУ Мионица: ЗМК- Матична књига
умрлих; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 560; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 435М. Радојчић: Војислав Мијаиловић Раћовац, „Запис“, Мионица, 17, 15.05. 2006, 14; М. Радојчић: Војвода
Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 342-345; ;
Казивање Милоша Мијаиловића, економисте у пензији из Планинице у Ваљеву; Казивање Миломир Д. Мијаиловић, земљорадника из Планинице.

МИЛАНОВИЋ, ЈОВАН С., земљорадник и каплар (Потпећ, Ужице,1890 – Кајмакчалан, 1916). Отац Сретен и мајка Милева (умрла
1913) пољопривредници. Војску служио шест месеци у II чети I батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву и унапређен у чин каплара.
Као каплар те исте јединице храбро се борио у многим борбама у
оба балканска и Првом светском рату. За показану храброст и спретност у свим борбама које је водила његова јединица у ратовима од
1912. до погибије на Кајмакчалану, где је и сахрањен, одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: AЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 554;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 433. и Љ.
Гавриловић: Милановић С. Јован, БЛЗО, Београд, 2006, 419.

МИЛЕТИЋ, СТЕВАН Г., официр - дивизијски генерал, (Чачак, 24.
XII 1873 – Београд, 22. IX.1952). Отац Глиго, трговац, мајка Станислава,
домаћица. Основну школу завршио је у родном граду а шест разреда
гимназије у Крагујевцу. Након завршене НШ ВА 2. августа 1894. године
произведен је за пешадијског потпоручника. Чин пуковника добио је 1.
октобра 1915, а дивизијског генерала 5. јануара 1923. године.
Почео је радити као водник и командир чете у пешадији, а потом је
радио као класни старешина у ПОШ и ВА. Потом је био ађутант ЊВ
Краља (1909-1911. године.
У I балканском рату био је командант батаљона у пешадији, а
тешко је повређен у борби на Говедарнику 9. јуна 1913. године. Током
II балканског и на почетку Првог светског рата био је командант V
пешадијског пука Дринске дивизије I позива. Под његовом командом
овај пук је учествовао је у бици на Церу и био запажен. Слично је било
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и у још неким борбама око Дрине, на Колубару и Сувобору. Током
Сувоборске и Рудничке операције командовао је главнином снага
Дринске дивизије I позива. Пошто је 14. марта 1916. године V пешадијски пук препустио пуковнику Војиславу Чолаковићу преузео је команду над Дунавском пешадијском бригадом. Од 14. фебруара 1917. године био је привремени судија Великог војног суда.
После рата бивао је: помоћник команданта Дунавске дивизијске области, командант Моравске дивизијске области и командант Дринске дивизијске области (17. септембра 1923 – 23. децембра 1924), председник Војно-дисциплинског суда, привремени судија Великог војног суда и привремени судија Суда за официре. Пензионисан је 11. априла 1929. године.
За свој рад у рату је одликован: Медаљом за војничке врлине,
Медаљом краља Петра I, Сребрном медаљом за храброст, две Златне
медаље за храброст, Oрденима белог орла V, III и II степена; Oрденом
белог орла са мачевима III реда, Орденима Светог Саве II и I реда,
Орденом Карађорђеве звезде IV реда и орденима Карађорђеве звезде са
мачевима IV и III реда. Од страних одликовања имао је француски
Орден Легије части IV реда.
У браку са Христином кћерком Марије и Јована Божића из Београда имао је сина Милутина и кћи Зорицу који су рано помрли. У Априлском рату 1941. године реактивиран и заробљен. Одведен у заробљеништво одакле је враћен у лето 1944. године. Стављен под истрагу Комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-602; НЕ, Београд-Загреб,
1928, II књ, 766; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 555; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 434; Ратовање Петог
пешадијског пука „Краља Милана“ 1912-1920, Ваљево, 1998. и М. Бјелајац:
Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941; Београд, 2004, 211.

МИЛИВОЈЕВИЋ, МИЉКО М., земљорадник и каплар у резерви
(Лелићи, Ужице, 1902 – Лелићи, јули 1921). Отац Милан (умро 1912) и
мајка Јелка (умрла 1914), пољопривредници сиромашног имовног стања. Војску служио од 1913. године у IV чети I батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву и имао чин каплара у резерви.
Као припадник IV чете IV батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије I позива учествовао је у Српско-бугарском и Првом светском рату. Имао је храбро и јуначко држање у свим борбама у којима је
учествовао. За показану храброст и пожртвовање на бојном пољу одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
Поред њега имао је и Орден Светог Ђорђа 1 степена.
Био је ожењен Радославом, рођ. Мићић али деце нису имали. Умро
је код своје куће и сахрањен на сеоском гробљу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд К, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 555 и
Т.С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 434.
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МИЛИНКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР П. – Леца,
земљорадник и резервни артиљеријски наредник –
нишанџија (Пауне, Ваљево, 1891 – Пауне, 5. V
1981). Отац Павле и мајка Драгиња (рођ. Радосављевић из Пауна) били су пољопривредници. Након
завршене остновне школе остао је у селу и бавио се
пољопривредом.
У стални кадар ступио је у пролеће 1913. године
као кадровац и учествовао у краткотрајном Српскобугарском рату 1913. године. По окончању борбених операција наставио је са служењем редовног војног рока још две
године колико је трајао у тешкој хаубичкој артиљерији (150 мм). Редован војни рок служио је у Артиљеријском пуку у Нишу.
Избијањем Првог светског рата поново прекида служење кадровског рока и ступа директно у окршаје са далеко бројнијом и технички
надмоћнијом војском Аустроугарске монархије. Свакој од пет српских
дивизија биле су додељене по две хаубичке батерије. Тако је Милинковић припао IX хаубичкој батерији у саставу IV дивизиона Шумадијске
дивизије I позива. После Колубарске битке настало је затишје на многим фронтовима. Услед поновне несташице граната били су приморани
да се сналазе на разне начине, па и да муницију освајају као ратни плен,
али и да је прилагођавају за своје оруђе. У посебно тешкој ситуацији
били су када је почела офанзива тројног савеза против Србије 15. септембра 1915. године.
Средином септембра 1915. године његова батерија, са два топа
била је укопана у околини Крагујевца. Један је био на Метином брду, а
други у Дивљем пољу. Пошто је успела да сачува Фабрику муниције у
Крагујевцу, 17. септембра 1915. батерија је добила наређење за покрет.
И док се послуга спремала за транспорт оруђа, изненада је јављено да
су аустријски дајмлери прелетели преко Саве и кренули ка Крагујевцу.
За тренутак је на њиховом положају настала паника. Артиљеријски
мајор Милан Ђ. Радовановић брзо се снашао и наредио враћање на
претходни положај и да се отвори ватра по противничким авионима.
Нишанџија на топу који се налазио у Дивљем пољу био је Милинковић па је одмах ступио у дејство, а командир му је кориговао топовску ватру. После испаљених 16-17 граната видело се да је један непријатељски авион погођен и да се срушио на крају ове шумадијске вароши, недалеко од цркве. Убрзо потом остали авиони су се окренули,
изручили свој опасни терет ван вароши и похитали да се што пре врате
натраг. За тај подвиг нишанџија Александар Милинковић одликован је
Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, о чему су
још 18. септембра 1915. године опширно писале Српске новине.
Међутим, српска војска је убрзо била приморана да се преко Црне
Горе и Албаније повлачи ка лукама у Драчу, Валони и Скадру. Као
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редов Милинковић је морао проћи сву ту ратну голготу. Исцрпљен и
болестан из Валоне је пребачен у Француску на лечење. После лечења
и реорганизације наше војске на Крфу упућен је на Солунски фронт,
где учествује у више борби и самом његовом пробоју, али и у Митровици, Рашкој и Краљеву. Учествовао је у гоњењу непријатеља све до
коначног протеривања преко државне границе. Демобилисан је у чину
резервног артиљеријског наредника, али му одликовање није било уручено. Тек средином шесте деценије добио га је и остварио права која су
му по том основу припадала, па га и нема у већини спискова. Још
седамдесетих година XX века у нашој штампи вођена је и полемика да
ли је Милинковић оборио први противнички аероплан над Србијом или
Радоје Љутовац како се до тада мислило и тврдило.
Био је у браку са Јелисаветом - Саветом, домаћицом из ваљевског
села Пријездића имао је сина Миливоја, најпре авиомеханичара у Рајловцу, а потом врсног мајстора у ваљевском ''Крушику'', и три кћери:
Миладинку, Драгињу и Наталију. Иза њих је остало бројно и успешно
потомство. Драгињин син др Мирослав Станојевић, професор је
Машинског факултета Универзитета у Београду.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА:М ИАВ: ЗМК; СН, 282, 12. октобра 1915; Србија
у ратовима 1912-1918 са освртом на ваљевски крај, Ваљево 1972, 184-186; Ј.
Стојић: Ваљевски „Танаско Рајић“, „Напред“, Ваљево, 29. јула 1966, 7; М .М.
Орден за оборен авион, „Вечерње новости“, Београд, 9. априла 1981; Др Д.
Томић и С. Рабреновић: Шушеока, Ђурђевац и Пауне – села у Колубари ваљевској, Београд, 1992, 55;; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у
ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 345- 347; М. Радојчић: Милинковић, Александар – Леја, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, књ. III, 47-48 Казивање др Мирослава Станојевића, универзитетског професора машинства у Београду; Породична
документација Станојевића и Запис са надгробног споменика.

МИЛИНКОВИЋ ЈЕВРЕМ, С., официр, (Драгодол, Осечина, 11. III 1878 – Ваљево, 26. II 1939).
Отац Стеван и мајка Евдокија, пољопривредници.
После основне школе завршио је трговачку празничку школу, а као војник и пуковску подофицирску школи добивши чин каплара 1900. и чин
наредника следеће године.
У I балканском рату произведен је за активног
официра, напредујући од потпоручника 1913. до
капетана I класе 1920. године. У балканским ратовима борио се у саставу V пешадијског пука Дринске дивизије I позива,
истичући се у борбама на Рујну, Битољу, Скадру, Велесу. Посебно је
био запажен у борбама на Брегалници и Говедарнику.
И у I светском рату борио се као старешина у саставу V пешадијског пука на Дрини и Гучеву. Због ране задобијене у борби на Руднику,
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половином новембра 1914. године, провео је годину дана у болници.
После тога је службовао као ађутант у пуковским окружним командама
и као управник слагалишта хране на Крфу.
После рата углавном је обављао ађутантске и сличне послове у
јединицама и установама Дринске дивизијске области у Ваљеву. Најдуже је радио на регрутним пословима Војног округа. Пензионисан је у
новембру 1931. године као капетан I класе.
Одликован је сребрним и златним медаљама за храброст, Oрденом
Карађорђеве звезде са мачевима IV реда 1915. и Орденом југословенске
круне V степена. Уз три ратне, носилац је и Албанске споменице.
Био је изузетно вредан и скроман човек, привржен породици. У
браку са Јеленом, кћерком Грујице Лаушевића, председника Окружног
суда и сестром Страхиње Лаушевића, председника Ваљевске општине
(1921-1927) имао је сина Стевана, лаборанта и кћерку Зорку, Надежду и
Милицу, професорке. Извесно време био је и председник Ловачког друштва Браћа Недићи у Ваљеву.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1086/864 и Архива бивше
српске војске; МИАВ: ЗМК, Матична књига венчаних ваљевске цркве; МС ГУ
Ваљево: ЗМК, Матична књига умрлих; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 555; Т.С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990,
434;. М. Радојчић: Милинковић, Јеврем, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, књ. III, 4849. М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево
45/2011, 69 – 92; Казивање Зорке Ђорђевић, професора у пензији из Ваљева у
Београду; Казивање Миодрага Лаушевића, аутомеханичара из Ваљева и Запис
са надгробног споменика.
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МИЛИНКОВИЋ , СТЕВАН М., официр –
поручник (Горња Буковица Ваљево, 26. XII 1877 –
Ивањски камењар, Кајмакчалан, 2. XI 1916). Отац
Мирко и мајка Анђелија, пољопривредници. Потиче
из бројне и имућне породичне задруге која је масовно учествовала у ратовима 1912-1918. године и дала
десет људских жртва.
До балканских ратова службовао је као активни
официр у Ужицу. У ратовима 1912-1918. налазећи се
на дужности водника у IV пешадијском пуку Стеван
Немања Дринске дивизије I позива ангажовао се у
више борби и других акција. У многим акцијама
предњачио и деловао личним примером . За показану храброст и умешност у командовању поред осталог одликован је Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
141

На више места се погрешно појављује као Теван.
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Погинуо је у једном јуришу на непријатељске положаје на Кајмакчалану и пронео славу своје родне Подгорине. Брат му Јован, такође
пешадијски поручник погинуо је у борби на Браздастој коси, новембра
1916. године. Стеван је сахрањен у Српском војничком гробљу на Зејтинлику. Породица му је подигла споменик и у родном месту. Био је
ожењен и имао кћи Анђу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СН, 3. I 1917, 3. и 22. II 1918; Ратник, Београд,
децембар 1922, 152; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 554; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 232 - 233 и 433; M.
Јовић: Буковица ваљевска, Ваљево, б. г. и, 26. и 105; М. Радојчић: Милинковић,
Стеван, БЛБК, Ваљево, 2007/20008, књ III, св. XI, 50 и Казивање Зорана
Милинковића, пољопривредног произвођача из Горње Буковице.

МИЛИЋЕВИЋ АНЂЕЛКО, земљорадник и редов српске војске
(Брезовице, Ваљево, 1880 – Ваљево, 2. I.1937). Како му приходи са оно
мало планинске повленске земље нису обезбеђивали основне услове за
живот радио је под надницу и наполицу.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату испољивши
велику храброст, пожртвовање и сналажљивост. Починио је више подвига о којима се дуго причало. Посебно се истакао у борбама за пробој
Солунског фронта. За исказано јунаштво добио је више похвала, награда, одликовања и других признања. Међу њима и војнички Орден Карађорђеве звезде са мачевима.
Био је веома крупан, јако снажан и врло плаховит човек. Остало је
запамћено да је растеривао велики вашар на Пашиној Равни код Бајине
Баште и имао проблема са полицијом. Била му је, наводно, због тога
одузета Карађорђева звезда али је донета на сахрану. Последње године
живота живео је и радио у Ваљеву, па је умро у Ваљевској окружној
болници и сахрањен у Ваљеву.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: МС ГУ Ваљево: ЗМК, Матична књига умрлих ; Т.
Ђурић: Брезовице и Горњи Таор – гробља и споменици, Ваљево, 1995, 51; М.
Радојчић: Милићевић, Анђелко, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, књ. III, св. XI, 53;
Казивање Томислава Милићевића, земљорадника из Брезовица; Казивање
Милинка Милићевића, пензионера из Брезовица у Холандији и Казивање Драгославе Биљић из Брезовице у Седларима код Ваљева;

МИЛИЋЕВИЋ, МИЛИНКО Б., официр - пуковник, (Поповић,
Моравска бановина, 20. XI1887 – Скопље, 8/9. I 1936). Отац Божидар.
По завршеној нижој гимназији уписао ПШ у Београду, априла 1899.
године, коју је завршио 1901. године с одличним успехом.
У чин потпоручника унапређен је 1907. године. Као официр учествовао у свим ратовима од 1912. до 1918. године. За време Српскотурског рата као поручник командовао је четом у XVII пешадијском
пуку Дринске дивизије, где је за заслуге и храбро држање унапређен у
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чин капетана II класе. У II балканском и на почетку I светског рата
ратује са истом четом у XVII пешадијском пуку. Јуришајући на челу
своје чете 14. септембра 1914. године на положају Биљег код Ваљева
тешко је рањен у леву страну груди. После чега је одликован Oрденом
Карађорђеве звезде са мачевима IV степена и унапређен у чин капетана
I класе. Са осталима се повлачи преко Албаније до Крфа.
Током 1916. године упућен је у Прву српску
добровољачку дивизију где као командир чете и
командант батаљона учествује у борби против Бугара на Добруџи. У јуришу 19. октобра 1916. спашава
свој батаљон и један дивизион румунске војске али и
бива рањен испод плећке. За те заслуге је награђен
високим руским Орденом Светог Владимира и највишим румунским одличјем Mихаила витеза, које га
је уврстило у ред румунских племића. По окончању
битака у Добруџи враћа се на Солунски фронт и учествује у борби на Добром пољу при пробоју непријатељског фронта, где је поново рањен у леву руку 15.
септембра 1918. године. За тај подвиг и храбро држање добио је чин
мајора.
Поред поменутих признања је добио: Сребрну медаљу за храброст
(два пута), Златну медаљу за храброст, Орден белог орла са мачевима V
и IV реда, француски Ратни крст са палмом, Oрден jугословенске круне
IV реда и многа друга одличја за ревносну службу и све четири споменице за ратове од 1912. до 1918. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, март 1936, 167-170; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 555 и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 194-195 и 434.

МИЛИЋЕВИЋ, НИКОЛА Р., земљорадник и
редов (Живковици, Љиг, 9. III 1880 - ?). Отац Ратко
и мајка Перка сиромашни земљорадници. Завршио
је основну школу у Белановици и бавио се пољопривредом у месту рођења.
Служио је војни рок 1907. у I чети I батаљона
XIX пешадијског пука. Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Истицао се храброшћу,
истрајношћу и сналажљивошћу. У многим борбама
стајао је на челу своје јединице и чинио јуначке
подвиге. Често је чак храбро ишао испред своје чете без страха и деловао личним примером.
На положају Гојна Гора између Горњег Милановца и Пожеге крајем 1914. године на отвореном простору кренуо је сам ка противничким
положајима иако је иза њега стала цела чета. Кад се приближио њихо260

вим положајима изненада је почео да баца бомбе. Поред губитака које
су имали противник се дао у панично бекство.
За тај подвиг одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Тада је био редов IV чете I батаљона Допунског
пука II позива. О томе је објављен указ ФАО 11 124 од 15. јуна 1915.
године. Поред Карађорђеве звезде имао је златну и сребрну медаљу за
храброст и још нека признања.
Тешко је био рањен у борбама код Ниша, па и контузован. Бугари
су га заробили на положају Реткоцер код Медвеђе. Његова потоња судбина је непозната.
Био је ожењен Косаном а имали су ћерку Радмилу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 555;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 434; М.
Радојчић: Милићевић, Никола у БЛВК, Ваљево, 2007/08, III, 55-56, М. Божовић:
Белановица, Ваљево, 2012, 161. и M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве
звезде, ГИАВ, 47/2013, 111-112.

МИЛОВАНОВИЋ – ПЛАВШИЋ, ЖИВОРАД С., земљорадник – чиновник и редов, (Драгодол, Осечина 18. XII 1892 – Драгодол, 16. IX 1953).
Отац Станко и мајка Милојка – Мила од Крсмановића из истог села, пољопривредни произвођачи.
Завршио је четири разреда основне школе у Пецкој
и остао у селу да се бави занимањем својих предака. Природно бистар и радознао доста је читао
желео пуно тога да научи.
Као редов III чете III батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива учествовао је у више борби током Првог светског рата.
Нарочито је био запажен у борби против Бугара на Рововској коси и
Кајмакчалану. Два пута је теже рањаван. Први пут 1914. у леву руку, а
други пут две године касније у десну ногу.
Носилац је више ратних одликовања и других признања. Нажалост сва нису сачувана ни забележена. Познато је да је имао: Златну
медаљу за храброст, Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са
мачевима (указ 150. 806). Ово највише ратно одликовање из тог периода зарадио је тако што је изненада упао у групу збуњених Бугара и
командовао: Чета за мном! Верујући да за њим наступа та војна формација они су се уплашили и збунили, па су на његов захтев за предају одложили своје оружје. Тако је сам успео да зароби и разоружа 19
Бугара и заплени већу количину оружја и муниције. Одликован је и са
две медаље за храброст.
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Пре одласка у војну био је ожењен Лепосавом Суботић из истог
села и добио кћи Радмилу, али су обе умрле док је он ратовао. По
повратку кући оженио се Персидом Јанковић из Врагочанице код
Ваљева. Пошто нису имали своје деце усвојили су његову сестричину
Миленију Плавшић.
Поред рада у пољопривреди по ослобођењу радио је као писар и
деловођа Општине драгодолске, а потом и благајник Земљорадничке
задруге у том селу. Августа 1952. године отишао је у пензију, а после
годину дана и преминуо. На кући у којој је живео подигнута је спомен
плоча која и сада подсећа на њега.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,
556; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 434;
М. Радојчић: Живорад Плавшић - Миловановић, Подгорац, Осечина, 24, од 8.
марта 2004, 15; М. Радојчић: Миловановић или Плавшић, Живорад, БЛВК,
Ваљево, 2007-2008, књ. III, стр. 61. и М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево 45/2011, 69 – 92; ; Казивање Живојина Плавшића, агронома из Пецке; Казивање Миленије и Богољуба Суботића из Драгодола у Ваљеву.

МИЛОВАНОВИЋ, МАНОЈЛО С., кафеџија и резервни наредник
(Бродарац, Пожаревац, 28. VII 1886 – Вирут, Кајмакчалан, 13. IX 1916).
Отац Станислав, кафеџија у Стублинама код Обреновца и мајка Спасенија, домаћица. И сам се бавио угоститељским пословима. Војску служио у II чети II батаљона V пешадијског пука у Ваљеву 1910. и 1911.
године.
Као учесник балканских и Првог светског рата био запажен по
својој храбрости и пожртвовању. Рањен је у боју на Гучеву код Лознице у јесен 1914. године. Као припадник I чете II батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима и још неким одликовањима и
другим признањима. Погинуо је у борби на Вируту, испод Флоке, на
Кајмакчалану.
У браку са Лепосавом, која му је помагала у обављању кафеџијских
послова имао је синове Радомира и Милорада.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 556 и
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 434.

МИЛОВАНОВИЋ, МИЛАН Ж., официр - армијски генерал,
(Шетоње, Петровац, 15. V 1874 – Београд, 13. IX 1942). Отац Живота,
свештеник неко време у манастиру Ћелије крај Ваљева, а потом као
игуман Методије, архимандрит манастира Св. Јована Осоговског. Мајка Емилија, кћерка Алексе Божића, учитеља у Новом Саду, умрла је у
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Ваљеву 20. новембра 1891. године. Као дечак извесно време живео је и
школовао се у ваљевском крају. Био је питомац XXIV класе Ниже и VII
класе ВШ ВА. Био у Француској на учењу језика а завршио и генералштабну припрему. До балканских ратова био и начелник Штаба Дринске дивизијске области, професор ВА за предмет Тактика и начелник
Обавештајног одељења ГШ.
У балканским ратовима био шеф Обавештајног одсека Оперативног одељења ВК, начелник
Штаба Црногорске дивизије, командант VII
пешадијског пука и начелник Штаба новоформиране Подримске дивизије. Ангажовао се у гушењу Арнаутске побуне 1913. године. У Првом
светском рату био је помоћник начелника Штаба
III армије, начелник Општевојног одељења МВ,
начелник Оперативног одељења ВК, делегат ВК
код француске Врховне команде и начелник
Штаба II армије. За заслуге у рату одликован је
бројним одликовањима и другим признањима
међу којима су и ордени Карађорђеве звезде са
мачевима IV (два пута) и III степена.
У поратном периоду био је командант Врбаске дивизијске области,
најпре други, а потом и први помоћник начелника Генералштаба. Од
11. априла 1929. до 18. априла 1934. године био је начелник Генералштаба, а потом и министар војске и морнарице. Од 21. фебруара 1935.
био је члан ВС. У чин дивизијског генерала произведен је 5. јануара
1923, а за армијског генерала унапређен 17. децембра 1928. године.
Пензионисан је и преведен у резерву 6. марта 1940. године.
Током 1902. оженио се Милицом кћерком Милутина Карановића,
пешадијског капетана I класе. Имали су два сина (Милутина и Слободана) и три кћери (Радмилу, Радојку и Олгу).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К - 1116/705; НE, Загреб,
1928, књ.2, 773; Велики војнички календар за 1936, Београд 1935, 9-10; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 555; В. Стојановић: Заслужни синови
– биографије значајних људи са територије источне Србије и Поморавља,
Београд, 1941, 114-115; Ново време, Београд, 20. септембра 1942, 3; В. Ивeтић:
Начелници генералштаба 1876-2000, Београд 2000, 41-42; Б. Ђорђевић, М.
Ковач, Ј. Шарановић: Српски војни поменик, Београд, 2003, 246; М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941; Београд, 2004, 217;
М. Радојчић и З. Ранковић: Миловановић, Живота С., БЛВК, Ваљево
2007/2008, књ. 3, 61- 62; С. Ц. Ћирковић: Ко је ко у Недићевој Србији 19411944: Лексикон личности: слика једне заборављене епохе, Београд, 2009, 331. и
Запис са надгробног споменика и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски алманах, Београд 2013, VII, 80.
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MИЛОВАНОВИЋ, МИЛОВАН Ј., земљорадник и резервни наредник (Лесковице142, Ваљево, 1.
XII 1872 – 7. II 1968). Отац Јаков (као трећепозивац
оболео од пегавца и умро у ваљевској болници 1915)
и мајка Станојла (рођ. Игњатовић из Дреновца код
Косјерића), земљорадници. Рођен је у бројној сеоској
породици као друго дете. Као ученик потоњег владике Николаја (Велимировића) завршио три разреда
основне школе. Бавио се пољопривредом али и
качарско-пинторским и зидарско-тесарским занатом.
Први светски рат затекао га је на одслужењу редовног војног рока.
Као наредник у јединицама Дринске дивизије I позива починио је више
јуначких дела и завредио нека признања. Прешао је Албанију, а на Крф
је донео око себе две омотане заставе. Једна од њих била је државна
која им је потом вишеструко корисно послужила па је због тога лично
похваљен и од престолонаследника Александра.
Током борби на Кајмакчалану Бугари су са три стране опколили
њихову јединицу и покушали да их униште. Видевши шта им се спрема
кренуо је у јуриш и позвао саборце за њих. Кад су дошли до противничких барикада уз помоћ Милана Савића из Седлара и још неких почео је
да убацује бомбе у противничке ровове наносећи им велике губитке.
Остале Бугаре су заробили. За овај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
По завршетку Првог светског рата још неко време остао је у војсци,
а онда се вратио кући и наставио да обавља исте послове. Постепено се
укључивао и у политику, па су му повераване и неке политичке дужности. Поред осталог седам година био је општински кмет. Добро је свирао и певао уз гусле и занимљиво казивао о ратним збивањима.
У браку са Златијом Миливојевић, домаћицом из Горњих Лесковица имао је десет кћери али су подигли само њих пет: Цвета, Иконија,
Стана, Љубица и Милица.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 556;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 434; М.
Радојчић: Миловановић, Милован, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, књ. III, 64; Казивање Николе Крсмановића, мр правних наука из Г. Лесковица у Убу; Казивање
Иконије Тимотић, породичног пензионера из Лесковица у Ваљева; Казивањa
Љубице и Драгана Савића, пољопривредника из Доњих Лесковицa.

МИЛОВАНОВИЋ, СВЕТОЗАР – Цека Ј., официр - пешадијски
потпоручник Лајковац, 1864 - Зелени поток, 7. VIII 1916). Отац Јован и
мајка Милица, пољопривредни произвођачи.
142

Касније је ово село подељено на два – Доње и Горње Лесковице. Његови су
припали Горњим Лесковицама.
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Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату и показао се
вредним, спретним и храбрим. Као водник II чете I батаљона IV пешадијског пука Стеван Немања Дринске дивизије починио је више подвига. Одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда. О
томе је објављен указ ФАО 31. 222.
Био је ожењен Мартом Петровић Ћатић, домаћицом. Имали су кћи
Загорку и синове Живорада, Милутина и Миодрага. Живорад је погинуо у борби на Церу 1914. током Првог светског рата.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, маја 1923, 59; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 556; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 434; М. Радојчић: Лајковчани носиоци Карађорђеве звезде, „Напред“, Ваљево, 2655, од 17. децембра 1999, 10; М. Радојчић: Миловановић, Светозар, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, књ. 3, 68. и В. Миљевић: Лајковачка
Тамнава у прошлости – порекло становништва, Лајковац, 2007, 537. и Казивање Рашка Јовановића, професора из Лајковца.

МИЛОЈЕВИЋ, ДРАГОМИР С., официр дивизијски генерал (Београд, 3. III 1874 – Београд,
14. II 1942). Отац Светозар, члан Главне контроле, а
мајка Катарина, домаћица. Основну школу и шест
разреда гимназије завршио у месту рођења. Као
питомац XXIII класе Ниже и VII класе ВШ завршио
је ВА. Још пре балканских ратова био помоћник
начелника Генералштаба Моравске дивизијске
области, командант XI пешадијског пука и професор Војне академије за предмет Генералштабна служба.
У балканским ратовима био је начелник Штаба Дринске дивизије I
позива од 25. октобра 1912. до септембра 1913. године. Током I светског рата био је начелник Оперативног одељења Врховне команде, официр за везу са савезничком командом у Солуну и командант Дунавске
дивизије. Одликован је са више ратних одликовања међу којима и орденима Карађорђеве звезде са мачевима IV и III степена (два пута).
После рата бивао: командант Моравске дивизијске области, командант Вардарске дивизијске области, у штабу III армијске области,
помоћник команданта III армијске области и командант Боке Которске.
У чин генерала произведен 3. новембра 1918. године, а пензионисан 11.
априла 1929. године.
Био ожењен Катарином, кћерком Косте Мићића, коњичког капетана. Имали су кћи Драгославу, удату за генерала Петра Петровића и
сина Светозара, мајора југословенске војске. Више пута службовао у
Ваљеву обављајући разне и значајне дужности
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: AВИИ, Фонд ДПП, К-1092/126; Ко је ко у Југославији?; Загреб, 1928, 98; НE, Загреб, 1928, II, 774-775; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 556; Ново време, Београд, од 15. фебруара 1942, 6; Т. С.
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Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 229, и 434; М. Бјелајац: Војска Краљевине СХС/Југославије, Београд, 1994; М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941; Београд, 2004, 213. и 214.

МИЛОЈКОВИЋ, ДРАГОЉУБ Љ., земљорадник и резервни поднаредник (Милошева, Jaгодина, ? – Милешева, ?). Отац Љубисав и мајка Милева, земљорадници сиромашног имовног стања. Војску служио у
Стрељачкој чети у Београду 1910-1911. године.
Учествовао у оба балканска и Првом светском рату показујући
велику храброст и сналажљивост. Као резервни поднаредник Митраљеског одељења V пешадијског пука Краља Милана I позива одликован
Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему
објављен указ бр. 11.102 од 15. јуна 1915. године. Поред њега имао је
руски орден Светог Ђорђа IV степена.
У браку са Сретенијом имао је сина Чедомира, који је 1934. године
похађао Учитељску школу у Јагодини.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; СВЛ, бр. 480 за 1915. године; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 557. и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац 1990, 434.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ДРАГОЉУБ Ј., подофицир и официр (Врачевић, Лајковац, 14. I. 1888 –
Штип, Македонија, 11. XII 1927). Отац Јеврем и мајка Лексија, пољопривредни произвођачи. Завршио
основну школу и два разреда ратарске или ниже
пољопривредне школе, с родитељском жељом да
унапређује своје домаћинство.
На одслужењу војног рока завело је старешински позив и одлучио да му се посвети. Завршио је
једногодишњу подофицирску школу и већ 15. марта
1910. постао је каплар. Распоређен је за нишанџију на митраљезу у V
пешадијском пуку Краља Милана у Ваљеву. Веома брзо је запажен као
добар, вредан и спретан војник али и перспективан старешина. Од 13.
октобра 1914. до 25. фебруара 1915. године заступао је командира II
чете I батаљона I прекобројног пука Коњичке дивизије. Пошто је и на
тој дужности постигао завидне резултате преведен је у официрски ранг
и произведен за поручника. Током Колубарске битке, на реци Љигу, у
атару лазаревачког села Дудовица, био је теже рањен, али га ни то није
удаљило из борбеног строја.
У времену од 16. новембра до 27. марта 1916. године заступао је
командира Митраљеског одељења II батаљона XXI пешадијског пука
Вардарске дивизије. Касније је неко време водник, а онда опет коман266

дир Митраљеског одељења. Без обзира коју дужност да је дужност обављао Милосављевић је увек бивао у првим борбеним редовима. То је
његовим војницима уливало додатну снагу и самопоуздање, па су га
изузетно поштовали.
Његова лична храброст дошла је до пуног изражаја на Солунском
фронту, у борби против утврђених Бугара када је борба трајала непрекидно дан и две ноћи. Жртава је било на обе стране. Наша команда је
наредила да се обустави ватра како би се испитало стање на фронту,
даље намере и одредила одговарајућа тактика. Љут због те одлуке, Драгољуб Милосављевић, жељан борбе и брзог повратка у отаџбину, у једном тренутку кренуо је сам на бугарске положаје. Пузио је 750 до 1000
метара, гурајући испред себе једну камену плочу као штит и избио на
положај одакле су Бугари жестоко тукли по нашим положајима. Прегледао је њихове ровове и установио да противник одступа. Устао је, отворио ватру по њима, а рукама дао знак својим војницима да похитају за
њим. Жестоком ватром приморали су Бугаре на још брже повлачење.
За овај и друге подвиге, 14. јануара 1918. године, одликован је официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена. О томе
је објављен указ ФАО 153.909. За ефикасно ангажовање у сузбијању
Арнаутске побуне одликован је Златном медаљом за храброст. Међутим, то му није била и једина медаља за храброст пошто је још 1914.
године добио Сребрну медаљу за храброст. Био је носилац неке италијанске сребрне медаље, Ордена белог орла, Албанске споменице и више
других одликовања и признања.
После завршетка Првог светског рата био је на служби у Војсци
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Од 21. марта 1921. до 14. јануара
1924. године био је командир чете у V пешадијском пуку у Ваљеву.
Потом је доста радио по местима у Македонији. Постављен је за в. д.
командира XXVII чете Команде граничних трупа. Умро је у чину капетана I класе, под недовољно разјашњеним околностима. Има индиција
да је био отрован од стране бугарских националиста. Његови посмртни
остаци пренети су и покопани на сеоском гробљу у Врачевићу, 26.
децембра 1927. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1098; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 557; Србија у ратовима 1912-1918 са освртом на
Ваљевски крај, Ваљево, 1972, 192Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 434; М. Радојчић: Лајковчани носиоци Карађорђеве
звезде, „Напред“, Ваљево, 2655, од 17. децембра 1999, 10. и М. Радојчић:
Милосављевић Драгољуб, БЛВК, Ваљево 2007/2008, III, 74-75 и М. Радојчић:
Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 347350; ; Казивање Милојке Драмлић, рођ. Милосављевић, ПТТ пензионерке из
Врачевића у Ваљеву и Казивање Миливоја Крстића, учитеља у пензији из Врачевића.
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МИЛОШЕВИЋ, МИЛИЋ Д., трговац и поднаредник (Губин До, Ужице, 19. IV 1894 – Београд, 19.
VII 1987). Отац Добросав и мајка Миљана, као и
огромна већина сељана тога доба бавили су се пољопривредом. Основну школу завршио је у суседној
Рибашевини. Потом је дошао у Ваљево да учи трговачки занат. Радио је у трговачким радњама Светолика Ф. Васића и Антонија Јовановића и похађао
трговачку школу. Као калфа радио је у ортачкој
трговини Антонија Јовановића и Витомира Антонијевића
Са двадесет година постаје редов IV чете IV батаљона IV пешадијског пука Стеван Немања Дринске дивизије I позива и са њом учествује у борбама Првог светског рата на Церу, Колубари, Сувобору...
Повлачио се преко Албаније 1915. године и на Крфу постаје поднаредник III чете III батаљона IV пешадијског пука. Учествовао је у освајању
Кајмакчалана, Кочобеја, Ивањске и Грушничке чуке, где испољава изузетну храброст и сналажљивост. Био је ангажован и у пробоју Солунског фронта. Осим Сребрног војничког ордена Карађорђеве звезде са
мачевима, имао је руски орден Светог Ђорђа, Медаљу града Париза,
али и Споменицу краља Петра I, Албанску споменицу итд.
После Првог светског рата извесно време био је ортак ваљевског
трговца Витомира Антонијевића, затим откупљује његов део и од 1928.
до 1944. године држи сопствену трговину у ваљевској улици Кнеза
Милоша бр. 3. Био је један од активнијих чланова Ваљевске трговачке
омладине, члан више културних и хуманитарних организација и благајник листа Глас Ваљева. Преко 20 година био је активан члан Планинарског друштва Маглеш у Ваљеву.
По ослобођењу 1944. године биран је за судију поротника Народног суда у Ваљеву. Наставио је да води своју радњу а кад му је она
национализована радио је у више трговинских кућа као комерцијалиста
и финансијски службеник до пензионисања 1963. године. Није се
женио. Последње године живота провео код синовице у Сплиту и Београду. Jедан је од ретких витезова Карађорђеве звезде из ваљевског краја сахрањених у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
уз војне и друге почасти.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; МИАВ, Фонд Подружнице носилаца Албанске
споменице Ваљево, кутије XVI и XX и Фонд Окружног суда Ваљево, Списи
Инвалидског одељења; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 558; А.
Ђурић: Солунци говоре (VII допуњено издање), Г. Милановац, 1987, 319-323;
15. септембра 1918, Београд, јануара 1988, 7; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 258, 435; Д. Бајић: Ваљевска трговина и
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трговци „Напред“, 3. децембра 1993; In memoriam у листовима Вести (Ужице), Напред (Ваљево) и 15. септембар 1918 (Београд); Љ. Гавриловић: Милошевић Милић; БЛЗО, Београд, 2006, 437 и М. Радојчић: Милошевић, Милић,
БЛВК, Ваљево 2007/2008, књ, III, и 81-82. и); Казивање Михаила Ђерића, судије у пензији из Ваљева.

МИЛУТИНОВИЋ, ДРАГОЉУБ Т., земљорадник и резервни наредник (Бранчић, Љиг, 5. VI
1876 - Бранчић, 19. I 1959). Отац Теодор и мајка
Јованка, земљорадници. Без мајке је остао мали па
га је подизала маћеха Милица. Основну школу учио
је у суседним Моравцима код учитеља Бацковића,
кога су убили хајдуци. Редовни војни рок одслужио
је 1897. године у II чети II батаљона IV гардијског
пука у Крагујевцу. Био је вредан, спретан и одговоран војник па је унапређен у чин пешадијског каплара у резерви.
Као резервни наредник III чете I допунског батаљона X (Таковског)
пука Шумадијске бригаде учествовао је у оба балканска рата. Наставио је
борбено ангажовање и у I светском рату. Прешао је преко Албаније и
учествовао у више борби и других акција. На том путу страшно је ослабио али га је помогао Ром Милан, ковач из Бољковаца код Горњег Милановца са којим се потом побратимио. Био је и на лечењу у Бизерти.
У октобру 1916. године, као водник – наредник у II чети II батаљона VIII пешадијског пука Дунавске дивизије, са својим водом заузео је
једну коту на Солунском фронту, заробио неколико бугарских војника
и запленио већу количну бомби. За тај подвиг одликован је Сребрним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Два пута је теже
рањаван. Први пут у руку на положају Горничево, августа 1916. године.
Други пут теже у главу приликом освајања поменуте коте. Ипак, успео
је да избегне заробљавање.
Поседовао је 15 хектара земље и убрајао се међу имућније људе у
околини. Он и његови укућани успешно су се бавили баштованством па
су имали пиљарску радњу у Љигу. Имао је добро држање и велики
углед у свом и околним селима. Доста је читао и политички припадао
Демократској странци. Био промућуран, отресит и хуман човек. Имао је
узречицу Е брате мој! и као такав више пута биран је за сеоског кмета.
Током II светског рата није припадао ни једној војној ни политичкој
формацији.
У браку са Драгињом Радојевић из Бранчића имао је синове Ранисава, Милорада и Миладина и кћи Јелену, удату у Бабовиће у Врачевић
код Лајковца.
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Поред Ордена Карађорђеве звезде имао је још неколико одликовања и других признања (Орден белог орла, Медаљу краља Петра I,
Медаљу за храброст, Албанску споменицу итд). Сахрањен је у сеоском
гробљу без било каквих почасти.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 558;
Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 435; М. Радојчић: Милутиновић Драгољуб у БЛВК, Ваљево, 2007/08, III, 87-88, М. Божовић:
Белановица, Ваљево, 2012, 161; M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве
звезде, ГИАВ, 47/2013, 112-113; Лична архива Драгољуба Милутиновића;
Запис са надгробног споменика; Казивање унука Милована Милутиновића,
пољопривредника из Бранчића и праунука Драгољуба Д. Милутиновића, трговинског радника из Бранчића у Љигу.

МИЉКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ С., oфицир дивизијски генерал (Београд, 23. I 1883 – Београд, 24.
V 1953). Као питомац XXXIII завршио је Нижу а
XVIII класе и ВШ ВА. Из коњице преведен је у генералштабну струку 27. јуна 1931. године. За дивизијског генерала унапређен 17. децембра 1933, а армијског генерала 1. децембра 1940. године.
У балканским ратовима био је командир IV ескадрона I коњичког пука. На почетку I светског рата
био је на служби у штабу II армије, затим помоћник
начелника штабова Коњичке и Дринске дивизије, а
онда начелник штаба I пешадијске бригаде Вардарске дивизије. Током
1915. године два пута је одређиван за начелника штабова Свећанског и
Горниковског одреда. Осим тога при уласку у Србију командовао је
коњичким пуком који је наступао пред целом I армијом.
После рата био је војни изасланик у Софији, начелник штабова Савске
и Дравске дивизијске области, командант X пeшадијског пука, начелник
штаба IV армијске области, командант Врбаске дивизијске области, командант II коњичке дивизије у Нишу, командант коњице у Београду а крајем
новембра 1940. постављен је за в. д. команданта II армијске области.
У Априлском рату 1941. године као командант II армије заробљен
je и интерниран у Немачку. У Оснабрику je био постављен за старешину логора, а после шест месеци упућен je у болницу. После рата вратио
се у земљу и од нових власти био осуђен на три године затвора са присилним радом.
Био ожењен Видом кћерком Николе Барковића, директора штедионице у Иригу. Одликован је многим домаћим и страним одликовањима
међу којима и Карађорђевом звездом IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Политика, Београд, 26. новембра 1940, 7. и М.
Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918- 1941, Београд,
2004, 218-219.
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МИРКОВИЋ, БОРИВОЈЕ Ј., oфицир - ваздухопловни дивизијски генерал, (Ваљево,10/23. IX
1889 – Лондон, 21. VIII 1969). Отац Јован, артиљеријски официр, рођен у Горњој Буковици код Ваљева, а мајка Смиљана, рођ. Вражалић такође из
Ваљева. Био је питомац XL класе Ниже и XXII класе ВШ ВА. Завршио је пилотску и ловачку школу у
Француској.

По завршетку школовања, првим распоредом одређен је 1911. за водника у III дивизиону
Дунавског артиљеријског пука и остао до I светског
рата. У Првом светском постављен је прво за водника а потом командира батерије. Рањен је 1914. године у борбама на Мачковом камену.
Године 1916. добровољно се пријавио у новоосновану Српску авијатику и сматра се једним од пионира ваздухопловства код нас. Током I
светског рата je у Француску пилотско-ловачку школу у Шартру и
Авру. Након завршетка летачких и ловачких курсева, летео је у као
пилот ловац у српско-француској ескадрили до 1918. године и учествовао у пробоју Солунског фронта. Због свађе са командантом Српске
авијатике мајором Роже Витром, враћен је у артиљерију.
После рата био је командант III брдског дивизиона Јадранске
артиљеријске бригаде, командант најпре дивизиона, а потом артиљеријског пука II армијске области, на служби у барутани Обилићево,
Артиљеријској инспекцији и као командант II дивизиона Дунавске
артиљеријске бригаде. Од 1928. године био је на служби у Ваздухопловном одељењу Команде Ратног ваздухопловства, као в. д. команданта IV ваздухопловног пука, командант I ваздухопловне бригаде, у
штабу команде Ваздухопловства, заступник и в. д. помоћника команданта Ваздухопловства. Постао је први ваздухопловни генерал у војном ваздухопловству Југославије.
Био је организатор и учесник пуча од 27. марта 1941. године, којим
је збачена влада Цветковић - Мачек. У Априлском рату 1941. је командант Ратног Ваздухопловства Војске Југославије. Организовао је евакуацију краља, владе и високих официра из земље, а потом је и он 15.
априла напустио земљу. Остао је на дужности команданта Југословенског ваздухопловства у Каиру, а 16. фебруара 1942. године је пензионисан као дивизијски генерал због учешћа у Каирској афери и интерниран
у Уганду. Остао је у емиграцији и добио чин почасног генерала у Војсци Велике Британије. У дугој летачкој каријери имао је два удеса и
постао тежак инвалид.
У браку са Мирославом – Миром, кћерком Фердинанда Ланга, приватног чиновника, имао је сина Милорада (умро млад) и кћи Весну,
удату Масаловић. Још 1937. године постао је удовац.
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Двоструко је одликован Орденом Карађорђеве звезде са мачевима
IV степена (1915. и 1918), Орденом Југословенске круне III и IV степена, Орденом Светог Саве III и IV степена, Орденом белог орла IV и V
степена, Златном медаљом за храброст и бројним споменицама и страним одликовањима.
Имао је више домаћих и страних одликовања па и два Ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV реда (1915. и 1918).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ: Фонд ДПП, К-1098/348; MИАВ: ЗMK ,
Матична књига рођених ваљевске цркве, 1888, стр. 82; М. Шантић: Витези
слободе, Београд 1938, 559; Д. Марковић, Н. Миловановић и Ђ. Ребић: Ратници мира – специјални рат, Београд, 1979, 419; Б. Мирковић: Истина о 27. марту 1941. године, „Политика“, 31. III. – 10. IX 1991; П. Боснић: Херој или агент
СОЕ, „Политика“, 22. XII 1991; Б. Вујић: Архива скрива тајну, „Политика“, 22.
XII 1991; П. Боснић: Истина о генералу Мирковићу,“ Политика“, 23. II 1992; З.
Грујић: Авијација Србије и Југославије 1901-1994, Београд, 1997, 76, 142; М.
Радојчић: Први ваздухопловни генерал, „Реч недеље, Ваљево, 19, од 27. III
2003,15; М. Радојчић: Мирковић, Боривоје, БЛВК, Ваљево 2007/2008,III, 99-100
и М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918- 1941, Београд, 2004. 219. и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја,
Ваљевски алманах, Београд, 2013, VII, 64.

МИРКОВИЋ, МИЛАН П., земљорадник (Врховине, Уб, 24. VI 1880 – Врховине, 1960). Отац Павле и
мајка Павлија (родом из Пиромана код Обреновца),
пољопривредници средњег имовног стања. Живео је у
месту рођења и бавио се пољопривредом. Војни рок
служио је од 11. маја 1902. до 11. новембра 1903.
године у IV чети III батаљона V пешадијског пука у
Ваљеву.
Учествовао је у свим ослободилачким ратовима
од 1912. до 1918. године као резервни каплар IV чете
III батаљона V пешадијског пука II позива. Био је запажен у борбама на
Церу, где су копали подземне ходнике да би пришли што ближе противничким полажајима и на њих бацали бомбе.
За показану храброст и сналажљивост у борбама на положају
Кртинска – Ратари – Стублине код Обреновца одликован је Златним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен указ ФАО 11.123, од 15. јуна 1915. године. Заробљен је са својом
јединицом у селу Брезнику између Краљева и Рашке 1915. године од
стране аустријске војске и скоро четири године провео у логору Улм у
Немачкој.
По доласку из заробљеништва наставио је да се бави традиционалним сељачким пословима. У политичком погледу није испољавао неку
запаженију активност. Током Другог светског рата није припадао ни
једној војној ни политичкој формацији.
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Био је ожењен Миљаном (1881 – 1961), домаћицом из Бабине Луке
код Ваљева. У браку су имали кћи Ранђију удату за Радивоја Миливојевића из Врела код Уба, и синове: Мирка (1908 – 1974) који је у браку са
Надеждом има синове Петра и Јордана и Димитрија – Дикана (1921 –
1989) који опет имао сина Павла.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 559;
Т.С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 435; М.
Радојчић: Мирковић, Милан у БЛВК, Ваљево, 2007, књ. III, св. XII, 102; М.
Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117153; Казивање сина Димитрија и унука Петра Мирковића, пољопривредника
из Врховина; Казивање Слободана Нешића, службеника из Врховина и Записи
са надгробних споменика на месном гробљу у Врховинама.

МИТРОВИЋ, БОЖИДАР, зв. Вештак, уметнички столар и резервни капетан (Косјерић, 1867 –
Ваљево, 3. III 1943). Основну школу и столарски
занат учио је у Косјерићу. Током 1912. године отворио је столарску радионицу у Ваљеву, где је деценијама израђивао разне врсте намештаја, превасходно
уметничког. Зна се да је израдио око 70 иконостаса у
црквама и манастирима (Драчић, Јовања, Дубоки
Поток и др.), као и три грба Краљевине Југославије
изузетне уметничке вредности (један се налазио у Kраљевском двору,
други у Музеју кнеза Павла, а трећи код аутора). Своје радове излагао
је на великим сајмовима и изложбама у Паризу 1900, Лондону 1906 и
Новом Саду 1926, где су његови радови били запажени. Био је и председник Удружења занатлија града Ваљева и срезова ваљевског и подгорског. Био је ангажован и у Фудбалском клубу Будућност Ваљево.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Иако трећепозивац показао је изузетну храброст. Једног дана је препливао Дрину
и спојио телефонске везе српске и аустроугарске војске, што је нашима
омогућило праћење планова и намера непријатеља. Тада је позван професор немачког језика Гимназије у Чачку, који је данима слушао и преводио непријатељске разговоре, што је било од огромне користи за српску војску За овај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је још неких одликовања и других признања.
Са српском војском учествовао је више борби и других акција.
Прешао је Албанију и борио се на Солунском фронту. Учествовао је и у
пробоју фронта и у свим другим операцијама до коначног ослобођења и
уједињења земље,
Током тих ратова претрпео је највећу материјалну штету међу
ваљевским занатлијама од 205. 940 динара. Биран је у Првостепени суд
за ратну штету.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МС ГУ Ваљево, ЗМК, Матична књига умрлих;
Глас Ваљева, Ваљево, 12, од 17. априла 1932, 3; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 323-328; Стари уметник и ратник Божидар Митровић још увек
ради, „Политика“, Београд, 21. децембра 1938, 11; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990; 111; М. Исић: Материјално страдање
становништва у Првом светском рату, Ваљево, 1996; Србија у ратовима
1912-1918, са освртом на Ваљевски крај, Ваљево, 1972, 167; Р. Челиковић:
Косјерић – историјски, антрополошки и привредни развој, Београд, 2002, 373;
М. Радојчић: Митровић, Божидар, БЛ ВК, Ваљево, 2007/2008, III, 106/107. и
Љ. Гавриловић: Митровић, Божидар, БЛЗО, Београд, 2008, 448.

МИТРОВИЋ, БОШКО Г., земљорадник и
редов (Гола Глава, Ваљево, 1885 – Гучево, Лозница, октобра 1914). Отац Глиша и мајка Живка (рођ.
Стојановић из Голе Главе), пољопривредници
имали су три сина и четири кћери. Завршио основну школу у месту рођења и бавио се пољопривредом. Да би обезбедио услове за живот са оцем и
браћом искрчио три хектара шуме и претворио у
зиратну земљу. Редовни војни рок регулисао је у
XVII пешадијском пуку у Ваљеву.
Као редов XVII пешадијског пука Дринске дивизије I позива учествовао је у балканским ратовима. У Првом светском рату борио се у
истој јединици и био нарочито запажен у Церској бици. Брат му Тихомир тешко је рањен у Бањанима код Уба и упућен на кућно лечење и
опоравак али је убрзо умро.
Током битке на Гучеву, која је трајала педесет и четири дана, био је
митраљезац. Да би остварио што боље борбене ефективе попео са на
орах и са њега гађао противничку војску. Кад су га открили Аустроугари су отворили митраљеску ватру по њему и пресекли га. За тај подвиг
одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Од 29. септембра 1916. године његови су примали инвалидску
потпору.
Није се женио, па ни имао деце.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: Фонд Окружног суда Ваљево, Списи
Инвалидског одељења; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 560; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 435; Гола Глава и
њена школа, Ваљево, 1989, 90; Д. Станојевић: Трагика борби на Гучеву, „Војска“, Београд, 25. октобра 2001; Казивање Љубивоја Митровића, металостругара из Голе Главе и Казивање Милоша Митровића, пластичара у Ваљеву из
Голе Главе.

МИТРОВИЋ, ДРАГИЋ Т., земљорадник и резервни наредник
(Кржава, Крупањ, 30. XI 1889 - ?, ?). Отац Тома и мајка Јелена бавили
су се традиционалним сеоским пословима, па им је и он у томе пома274

гао. Од 18 априла 1911. године био је на одслужењу редовног војног
рока у II чети I батаљона V пешадијског пука у Ваљеву, где су га затекли и балкански ратови па је активно учествовао у њима. Посебно је
био запажен у борбама на Рујну и Куманову. У Српско-бугарском рату
срчано и храбро се борио у биткама на Брегалници и Говедарнику показујући задивљујућу храброст и сналажљивост.
Као резервни наредник II чете I батаљона V
пешадијског пука Дринске дивизије I позива учествовао је и у многим борбама Првог светског
рата. По његовом казивању борио се на Добрићу,
Рађевом камену, Лозници, Гучеву, Каменици,
Љигу, Смедереву и Лепеници. Нарочито је био
запажен на Солунском фронту где је као вођа
патроле приметио три швапска војника да иду ка
њему. Дао је знак својим пратиоцима да не реагују. Иза њих је наишла десетина, а пред њом официр. Дао је знак својим пратиоцима да и они
активирају и баце бомбе на ту групу. Тада су
убили пет противничких војника, а остали су побегли. Потом су обишли и пресекли пут претходници коју су раније пропустили и заробили
их. На саслушањима добијени су драгоцени подаци. За тај подвиг он и
његова два пратиоца добили су сребрне војничке ордене Карађорђеве
звезде са мачевима. Имао је Сребрну медаљу за храброст и француски
Ратни крст.
По окончању ратова вратио се у родно место и наставио бављење
пољопривредом. Живео је скромно али часно и поносно. Кад је почео
Априлски рат 1941. године чим је чуо да Немци надиру ка Крупњу
дограбио је пушкомитраљез, попео се на Дом у Крупњу и пуцао у правцу њих, настојећи да их тако спречи да не продру у ову рађевску варошицу. Дочекао је дубоку старост, а и у 93. години је казивао новинарима сећања на ратне дане.
У браку са Соком, рођ. Матић имао је сина Милорада и кћери
Десанку и Цвету.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; АВИИ, Архива бивше српске војске; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 560; А. Ђурић: Солунци говоре – Овако је било,
Горњи Милановац, 1979, 81-84; А. Ђурић: Солунци говоре (VII допуњено издање), Горњи Милановац, 19879, 99-103;Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац, 1990, 26, 435; и М. Радојчић: Рађевски витези слободе,
„Призор“, Лозница, 2010. бр. IX, 116 – 127.

МИТРОВИЋ, МИЛОРАД Љ., oфицир - пешадијски потпуковник, (Обреновац, 4. VIII 1875 – Књажевац, 3. X 1915). Гимназију је
завршио у Београду. У Војну академију ступио је 2. августа 1896. годи275

не са XXVI класом. Као одличан официр завршио је и ВШ ВА са врло
добрим успехом.
Први балкански рат га је затекао у Паризу одакле
је одмах похитао у отаџбину. Убрзо потом поверена
му је команда над I батаљоном V пешадијског пука II
позива, са којим је већ 5 октобра 1912. године прешао
границу на Сикирачи. Са својим батаљоном учествовао у борбама за Приштину, а потом је ослободио
Косовску Митровицу и Вучитрн. Потом је решио
битке на Ђаковици, Мијету и Љешу и избио на
Јадранско море. Заузео је и Моћи, Ишим и Крају, а
онда враћен за команданта Мијета. Са својим десним
одредом под Скадром 22. јануара 1913. године кренуо је на бушатске висове, које је заузео два дана
касније, а сутрадан и мегушке. Два наредна дана
водио је крваву борбу на Бабуни.
Беспрекоран официр у миру показао се неустрашив ратник и искусан војсковођа. И у Првом светском рату учествовао је у више борби и
починио неколико херојских подвига. Погинуо је као командант V
пешадијског кадровског пука За остварена дела на бојном пољу одликован је са више одликовања, међу којима и Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему је објављен указ број 153.883.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Балкански рат у слици и речи, Београд, од 7.
априла 1913, 180; Ратник, Београд, август 1923, 150; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 560.и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 435.

МИТРОВИЋ, МИТАР Ђ., пешадијски поручник (Ваљево, ? –
Коса Ципа, 1. IX 1914), водник III чете I батаљона III прекобројног
пешадијског пука I позива. Одликован је Орденом Карађорђеве звезде
са мачевима IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, новембар 1922, 168.

МИТРОВИЋ, МИТАР С., ковач и резервни мајор (Годљево,
Косјерић, 8. XI 1887 – Рађево Село, Ваљево, 19. V 1974). Отац Сима и
мајка Стоја били су пољопривредни произвођачи. Основну школу и
ковачки занат завршио је у Годљеву. Кад је одрастао отишао је на
одслужење војног рока и унапређен у чин каплара.
Учествовао је у Српско-турском рату 1912/1913. године и унапређен у чин резервног поднаредника. Већ се посебно истакао у Кумановској бици. Веома вредан, храбар и пожртвован борац после победе над
Бугарима у Другом балканском рату одликован је Златном медаљом за
храброст. На почетку Првог светског рата унапређен је у чин разредног
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наредника. Касније унапређен у чин потпоручника и био командир
Митраљеског одељења II батаљона IV кадровског пука. Као такав одликован Златним војничким орденом Карађорђевом звездом са мачевима
о чему је објављен указ ФАО 11.123, од 15. јуна 1915. године. Поред
поменутих одликовања имао је Златну медаљу за храброст, неко француско и руско одликовање, Албанску споменицу и споменице за учешће у свим ратовима.
После Првог светског рата посветио се ковачком занату. Тих година оженио се Живодарком Живком, кћерком Радојке и Милутина Јакића из
Рађевог Села па се настанио у њихову кућу. Изродили су три сина: Остоју, Владана и Милорада, а преко
њих добили бројно потомство.
Већ 20. маја 1919. године преведен је у официрски ранг и унапређен у чин пешадијског потпоручника. Касније је редовно учествовао на бројним
вежбама и другим активностима па је унапређиван
до чина резервног пешадијског мајора. Априла 1941.
био је мобилисан као командант једног батаљона у Обреновцу али се
брзо распао.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд бивше српске војске, бр 3/51, фас.
6, лист 1, кутија 284; МИАВ: Фонд Подружнице носилаца Албанске споменице
Ваљево, кутија X и Фонд Окружног суда Ваљево, Списи Инвалидског суда,
МС ГУ Ваљево, ЗМК, Матична књига умрлих за Рађево Село за 1974, бр. 4;
Србија у ратовима од 1912 до 1918 са посебним освртом на Ваљевски крај,
Ваљево, 1972, 167; Читуља, Напред, Ваљево, 1322, од 24. маја 1974, 12; Р.
Челиковић: Косјерић – историјски, антрополошки и привредни развој, Београд, 2002, 315; М. Радојчић: Митровић, Митар, БЛВ, Ваљево, 2007/2008, 113;
Запис са надгробног споменика и Казивање Михаила Ђерића, судије у пензији
из Ваљева.

МИХАИЛОВИЋ, ЈЕВРЕМ Б., официр - пешадијски бригадни
генерал (Ужице, 1874– ?, ?). Основну школу и седам разреда гимназије
завршио је у родном граду. Као питомац XXVI класе НШ завршио је
ВА 1896. године. Почео је радити као водни официр и командир чете.
Извесно време био је и командир IV чете III батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву.
У Српско-турском рату био је командант I батаљона V пешадијског
пука Дринске дивизије. Током II балканског рата бoрио се као командант батаљона IV кадровског пука. И на почетку Првог светског рата
био је командант IV кадровског пука а потом и Минског одреда. На
Солунском фронту командовао је VI пешадијским пуком. У Арнаутској
побуни био је командант левог албанског фронта и Дебарског одреда.
После рата бивао је командант I пешадијске бригаде Битољске
дивизијске области, у штабу II армијске области; привремени судија
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Босанског дивизијског суда. Касније је био командант I пешадијске
бригаде Босанске дивизијске области; , помоћник команданта Босанске
дивизијске области, командант места у Мостару и Скопљу и помоћник
команданта Граничне трупе.
Био је одлучан и храбар командант, а у миру и рату спадао је у
елитне официре па је 1. децембра 1925. произведен у генералски чин.
Пензионисан је и преведен у резерву 29. фебруара 1928. године. У
Априлском рату 1941. био је заробљен и одведен у логор. После рата
вратио се у земљу.
За заслуге у миру и ратовима одликован је са више одликовања и
других признања. Имао је два ордена Карађорђеве звезде, руски орден
Светог Станислава и француски Ратни крст са печатом.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 561;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 435; М. С.
Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд,
2004, 208. и Љ. Гавриловић: Михаиловић Б. Јеврем, БЛЗО, Београд 2006, 460.

МИХАИЛОВИЋ, МИЛОРАД, зв. Шмит, земљорадник и ковач
(Скобаљ, Лајковац, ? - Јабучје, Лајковац, ?) Био је учесник оба балканска и Првог светског рата. Имао Златни војнички орден Карађорђеве
звезде са мачевима, о чему је издат указ 11.123.
Наводно доселио се у Јабучје и живео на брду Маџарац у Доњем
крају. Имао кћерку удату за Весу Јовановића - Кесигића из Јабучја.
Њихов син Вељко Јовановић живи у Жаркову или Железнику и често
долази у Јабучје где има кућу.
По другој верзији он је ромског порекла и припада Циганима –
Гурбетима из Дубраве. Наводно је умро 1961. године а иза себе је оставио супругу Драгану. У књизи држављанства помиње се МихаиловићАнтонијевић Драгана, рођена 1892. године у Скобаљу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 561;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 435; Казивање Свете Живојиновића, шефа МК Јабучје; Казивање Мирослава Јанковића,
криминалистичког инспектора у Лајковцу из Јабучја.

МИХАИЛОВИЋ, МИХАИЛО С., официр - дивизијски генерал
(Пожега, 13. I 1889 – Београд, 23. I 1970). Отац Стеван био је активни
официр. Основну школу и шест разреда гимназије завршио у Ваљеву.
Потом је завршио Нижу и Вишу школу ВА. Као комита у чину поручника био је у Македонији 1911-1912. године. Затим је био на служби у
VII и V пешадијском пуку, добровољачком одреду и граничној трупи
до 1914. године.
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Учествовао је у Првом светском рату као
командир чете и командант батаљона у IV,
XXXV и XLI пешадијском пуку. Три пута је
рањаван. За храброст на бојном пољу поред
Карађорђеве звезде са мачевима IV реда
добио је и више других домаћих и страних
одликовања.
После Првог светског рата био на служби у
МВМ, XXII и XXIII пешадијском пуку. Био је
велики жупан Брегалничке области и окружни
инспектор Вардарске бановине. Касније радио у
ГШ Војске Краљевине Југославије.
Као бригадни генерал био је командант бригаде у Дунавској и
Босанској дивизијској области, а затим командант Школе за резервне
пешадијске официре. У својству дивизијског генерала руководио је
1940. и 1941. године Јуришном командом (дивизијом) коју је основао и
био њен први и последњи командант. У Априлском рату 1941. године
заробљен је у Сарајеву и четири године провео у немачком заробљеништву. По ослобођењу вратио се у земљу, где је оглашен за ратног војног инвалида.
Од 1924. године ожењен Анђелијом, кћерком Мије Мартинца,
адвоката из Београда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К– ; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 561; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 48-49, 435 ; Љ. Гавриловић: Носиоци Карађорђеве звезде, Пожешки годишњак, Пожега 2003, 153; Д. Драшкић и Љ. Гавриловић: Михаиловић
С. Михаило у БЛЗО, Београд, 2006, 461. и М. С. Бјелајац: Генерали и адмирали
Краљевине Југославије 1918- 1941, Београд, 2004, 208-209.

МИХАИЛОВИЋ (ЈОВАНОВИЋ), СТАНКО А.,
земљорадник и резервни пешадијски каплар (Кржава,
Крупањ, 14. IX 1891 - ?, ?). Отац Алимпија Михаиловић – Јовановић и мајка Јела, пољопривредници. До
Првог светског рата живео је у родном месту и бавио
се традиционалним сеоским пословима.
Почетком 1914. године отишао је на одслужење редовног војног рока у V пешадијски пук у
Ваљеву. По реализацији планиране обуке унапређен је у чин пешадијског каплара. Чим је избио
Први светски рат са својом јединицом кренуо је на фронт и учествовао у много борбама и другим акцијама. Храбро се борио и често био
пример за углед другима како се бори за слободу земље. Рањаван је
чак пет пута.
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За храбро држање у борби против Бугара на Самобуни на Солунском фронту 1918. године одликован је Сребрним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је и Сребрну медаљу за храброст, Албанску споменицу и Споменицу за учешће у рату од 1914. до
1918. године.
У браку са Иконијом, рођ. Сломић, имао је синове Драгољуба и
Марка, те кћери: Ангелину, Љубицу и Ружицу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АJ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 561;
Србија у ратовима 1912-1918 са освртом на ваљевски крај, Ваљево, 1972, 216;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 435 и М.
Радојчић: Рађевски витези слободе, „Призор“, Лозница, 2010. IX, 116 – 127.

МИШИЋ, ЖИВОЈИН Р., официр - војвода
и чувени војсковођа (Струганик, Мионица, 6. VII
1855 – Београд, 20. I. 1921). Тринаесто дете Радована и Анђелије (рођ. Дамјановић из Коштунића
код Горњег Милановца), пољопривредника.
Основно школовање започео је у Рибници, а
наставио у Крагујевцу, где му је старији брат
Лазар био официр. Шест разреда гимназије завршио је у Крагујевцу и Београду, где је похађао и
Артиљеријску школу (Војну академију).
У априлу 1876. је, као питомац распоређен у
Ваљево на прву официрску дужност. У Српскотурском рату командовао је Колубарским батаљоном Ваљевске војске
II класе, истакавши се храброшћу и добрим руковођењем поверених му
јединица. Тада је добио и прво одликовање, а у децембру је произведен
за пешадијског поручника. У рату 1877/78. је командир чете Ваљевског
комбинованог батаљона VII пешадијског пука. После тих ратова, завршених победом Србије, читава XI класа војних питомаца, којој је припадао враћена је у школу да доврши школовање. После још две године
школовања распоређен је у Прокупље.
У рат против Бугара, 1885. године, ушао је као командир I чете I
батаљона V пешадијског пука затим је постављен за команданта тог
батаљона. Пораз на Сливници тешко му је пао, као и његовим саборцима, што се јасно види из његових Успомена. Од децембра 1886. до
фебруара 1887. похађао је курс Еквитационе (јахачке) школе, а током
1887. године завршио је и Официрску стрељачку школу у Бруку на Лајти, у Аустрији, а касније и положио све испите за генералштабну струку. Генералштабни пуковник постао је 1901. године. Од првих дана војне службе, одликовале су га војничке врлине: родољубље, храброст,
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радиност, стручност, педантност, поштење, коректан однос према потчињеним и сл.
До балканских ратова бивао је на дужностима: команданта пешадијског пука, команданта пешадијске бригаде, начелника штаба дивизијске области, команданта Дринске дивизијске области у Ваљеву (1. V
1902 - 26. VI 1903) и помоћника начелника ГШ. За време службовања у
Ваљеву био је председник обновљеног Кола јахача Кнез Михаило и
Стрељачке дружине Илија Бирчанин. Вероватно због избегавања политичког ангажовања од 1904. до 1909. био је у пензији. У намери да
обезбеди минималну егзистенцију бројној породици основао је и уређивао лист Српска војска и писао уџбенике за војне школе. После реактивирања био је начелник Оперативног одељења ГШ. Поред редовних
командних дужности предавао је гимнастику и физичко васпитање у
школама, био ађутант краља, хонорарни и редовни професор ВА, где је
предавао Стратегију на ВШ. Као пратилац краља Александра Обреновића 1896. године учествовао је на Олимпијским играма у Атини, па је
том приликом посетио и манастир Хиландар.
У балканским ратовима био је помоћник начелника ВК војводе
Радомира Путника. Нарочито се истакао луцидном проценом ситуације
битке на Брегалници и није се сложио са предлогом ВК за повлачење
јединица са Брегалнице и Злетовске реке већ је предложио снажан контраудар I армије у правцу Кочана ради преотимања оперативне иницијативе. Његово прихваћено мишљење имало је огроман значај за ток и
исход те битке. За заслуге у Кумановској бици, 20. новембра 1912.
године, унапређен је у чин генерала српске војске. После балканских
ратова поново га шаљу у пензију 12. септембра 1913. да би га јула 1914.
године поново реактивирали и вратили у ВК.
И на почетку Првог светског рата био је на истој дужности, а 2.
новембра 1914. године преузео је команду над I армијом која је била
скоро пред расулом. Одмах по преузимању команде предузео је низ
мера и радњи за повратак морала међу војницима који су били захваћени малодушношћу. Том приликом дошао је до пуног изражаја његов
раскошан војнички таленат јер је са том армијом извојевао блиставу
победу у Колубарској бици. Целокупна европска штампа писала је о
српском тријумфу и о војсковођи из Струганика. За те заслуге добио је
звање војводе 4. децембра 1914. године.
На дужности команданта I армије остао је до јануара 1916. године
када је упућен у Француску на лечење. У јесен 1915. године није се слагао са плановима о повлачењу Српске војске са територије Краљевине
залажући се за прикупљање расположивих српских снага у Метохији и
прелазак у противнапад. Повиновао се одлуци о повлачењу и своју
армију повео је на југ. Од септембра 1916. поново је био командант I
армије Убрзо је одбио бугарски напад код Горничева, припремио и
спровео офанзиву, која је резултирала заузимањем Битоља. Првог јула
1918. године постао је начелник штаба ВK српске војске и септембра
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1918. године командовао пробојем Солунског фронта. Његова одлука о
убрзаном наступању Српске војске на север умногоме је убрзала слом
Централних сила на Балканском полуострву чиме је српска војска
исписала једну од најславнијих страница своје ратне историје, стигавши чак до Арада, Темишвара, Баје и Печуја.
По завршетку Првог светског рата војвода Мишић постао је начелник ГШ војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца али је због тешке
болести био приморан да у лето 1919. године напусти ту дужност и оде
на лечење у Француску.
Аутор је више расправа из области ратне вештине које је објавио у
Српској војсци и Ратнику, часописима у којима је био и уредник. Предавања питомцима Војне академије објединио је и објавио у књизи
Стратегија, која је одмах постала војни уџбеник. Са немачког језика
превео је Тактику од В. Балка. Бавио се писањем и својих успомена али
га је болест спречила да их заврши.
У браку са Лујзом, кћерком Фридриха Крикнера, грађевинског предузимача из Београда имао је по три кћери (Еленору, Олгу и Анђелију)
и три сина (Радован, Александар и Војислав).
За заслуге у миру и рату добио је велики број домаћих и страних
одликовања. Међу њима и сва четири официрска ордена Карађорђеве
звезде са мачевима IV, III, II и I степена. Три српска града (Горњи
Милановац, Ваљево и Земун) прогласили су га својим почасним грађанином, а Филозофски факултет у Београду 1920. године доделио му је
звање почасног доктора наука. Његов лик и дело били су инспирација
многих уметника за настанак бројних, разноврсних и квалитетних уметничких дела. Његово име носи доста улица, школа, касарни, разних
друштава и других установе широм земље, а подигнута су му и многобројна спомен обележја
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Павловић: Војвода Мишић од Сувобора до
Марибора, Београд, 1922; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 235; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,
561; Мс. Врачевић: Војвода Живојин Мишић у књизи Голгота и васкрс Србије
1916-1918, Београд 1971, 341-344; В. Б. Савић: Војвода Живојин Мишић, Споменица, Ваљево, 1989; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 33-36, 435; Др А. Стошић: Велики дани Србије 1914-1918, Београд
– Крушевац 1994,543 – 548; В. Иветић: Начелници генералштаба 1876-2000,
Београд 2000, 35-36; П. Опачић: Војвода Живојин Мишић, Београд, 2002; М.
Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд,
2004, 220. и 221; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима
1912-1918, Београд, 2006; З. Ранковић: Мишић, Живојин, БЛВК, Ваљево 20072008, књ. III, 139-142.

МИШКОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Гр., официр - пешадијски пуковник
(Ваљево, 19. XII 1868 – Прњавор, Шабац, 17. VIII 1914). Отац, Груја
Мишковић, рођен у Кадиној Луци код Љига, био је познати доброво282

љац, пешадијски пуковник и велики јунак. Мајка, Милева, кћерка Стојана Јовановића Бакаревића, познатог трговца из Пожаревца. Родитељи
су имали пуно деце а Светислав и још два брата постали су активни
официри.
По завршетку основне школе и реалне гимназије
уписао је студије на Техничком факултету у Београду. Након завршене друге године студија отишао је
на одслужење војног рока и определио се за војни
позив. Са питомцима XXII класе уписао је ВA, коју је
завршио 1892. године. Још као млад официр скренуо
је пажњу на себе и упућен је на стручно усавршавање
у Немачку. Као пешадијски потпуковник био је
дисциплински старешина у ВA од 10. септембра 1896.
године. Две године је на ВA предавао предмете: Борење и Гимнастику.
Обављао је разне дужности, а поред осталог био помоћник команданта
V пешадијског пука и командант XVII пешадијског пука у Ваљеву, од
августа 1913. до марта 1914. године.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату показујући
пожртвовање, храброст и умешност у командовању. За њега тврде да је
био јунак по рођењу, војник по образовању и великој љубави за тај
позив. Кажу да се убрајао у наше најбоље пуковнике. Као командант
Прекобројног пука Комбиноване дивизије I позива тешко је рањен
током борби на Церу12. септембра 1914. године. Пренет је у Мачвански
Прњавор, где је преминуо. Касније његови посмртни остаци пренети су
и покопани у породичну гробницу на београдском Новом гробљу.
Током усавршавања у Немачкој оженио се Кларом, кћерком др
Јохана Хомера, инспектора школа у Диселдорфу и Заиру. Имали су
кћери Марију и Ану и синове Драгутина и Златомира.
За заслуге у миру и рату одликован је Споменицом Милоша Великог, Медаљом за војничке врлине (два пута), Oрденом Таковског крста
V степена, Споменицом Краља Петра I, Златном медаљом за храброст
Mилош Обилић и официрским Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1139/558; Породица
Мишковића, „Видовдан“, Женева, 1921, III, 125-126; Ратник, Београд, јул
1923, 158; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925,
Београд, 1925, 251; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 561; Споменица
погинулих и умрлих официра у рату 1912-1918, Београд, 1982; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 314, 435. и М. Радојчић: (Не)
заборављена јуначина, „Напред“, Ваљево, 10. јануара 1992; Запис са надгробног споменика.

МОЛЕРОВИЋ, БОГОЉУБ С., официр - пешадијски потпуковник (Врачевић, Лајковац, 1. VI 1876. – Вирут, Кајмакчалан, 17. IX
1916). Потиче из угледне сеоске породице, од оца Светозара, зв. Цвеја,
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економа и мајке Јованке, домаћице. После свршене основне школе у
Боговађи школовање је наставио у Ваљевској гимназији. Још као гимназијалац био је запажен по лепом облачењу и фином понашању, а
повремено се виђао у друштву књижевника Љубомира П. Ненадовића.
Зато и није било изненађење што је баш њему, као ученику VI разреда
гимназије, припала част да се у име младих опрости од популарног
писца Чика Љубе и да одржи дирљив опроштајни говор.
Још 1. септембра 1896. ступио је ВА. Указ о
произвођењу у први официрски чин добио је 31. маја
1899. године. У краткој али богатој официрској
каријери обављао је више значајних дужности, од
водника до команданта батаљона. Сваку поверену
дужност извршавао је квалитетнo и ефектно. Таквим
радом завредео је поштовање не само потчињених
већ и претпостављених па је као државни питомац
више од годину дана провео на стручном усавршавању у Француској. Потом је завршио и ВШ ВА у Београду која му је широм отворила врата блиставе официрске каријере.
Први балкански рат затекао га је на служби у XVIII пешадијском
пуку у Београду, са чином капетана I класе. Учествовао је у више борби
и заслужио Медаљу за ревносну службу, Златну медаљу за храброст
Милош Обилић и још нека признања. По завршетку борби на Куманову
и Младом Нагоричану прекомандован је у V пешадијски пук Дринске
дивизије. Касније се посебно истакао у заузимању Једрена, па је за храбро и коректно држање од Шукри паше, главнокомандујућег на том
фронту, добио златну табакеру.
По избијању Српско-бугарског рата био је на челу батаљона. За
показану храброст и успешно командовање, командант пука Аранђеловић предложио га је за одликовање официрским Орденом Карађорђеве
звезде са мачевима. У образложењу је писало: Својим радом, хладнокрвношћу, присебношћу и личном храброшћу одликовао се у свим биткама. Заслужује сваку пажњу претпостављених. До сада је одликован
Златном медаљом за храброст.
И командант Осоговског одреда пуковник Миливоје Анђелковић,
популарни Кајафа, запазио га је на бојишту Безимена чука 12. јула
1913. године. Предложио га је за одликовање и унапређење следећим
речима: Богољуб Молеровић пешадијски мајор, командант V батаљона
IV прекобројног пука предлаже се за унапређење у виши чин и одликовање Златном медаљом за храброст, зато што је водио батаљон на
јуриш при заузећу Малог Говедарника и што се храбро држао 8. и 9.
овога месеца при нападу на Велики Говедарник. Већ 30. новембра 1913.
године одликован је Орденом белог орла V степена.
У Први светски рат Молеровић је ушао као командант II батаљона
V пешадијског пука Дринске дивизије и учествовао у борбама на Церу,
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Чокешини, Мачковом камену и другим местима све до окончања прве
фазе овог рата, односно до протеривања Aустроугарске војске из Србије. Потом је био запажен и у борбама на Колубари и Сувобору, па и у
другом протеривању непријатеља из Србије. За заслуге из тог периода
ратовања 1915. године први пут је одликован официрским Орденом
Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
Крајем 1915. године Молеровић се са својом јединицом у заштитним
одредима повлачи преко Косова и врлетне Албаније до Крфа. По отварању Солунског фронта поново се враћа у реорганизовану јединицу и учествује у борбеним акцијама. Већ 25. августа 1916. године поново је био
веома запажен на положају Јурки Корбиљери, на Кајмакчалану.
По наређењу ВK V пешадијски пук добио је задатак да јуришом
освоји један од најистуренијих али и најутврђенијих положаја Бугара
на Кајмакчалану - Флоку. У дугим и тешким борбама које је имала око
тог положаја наша војска је трпела и велике губитке. Међу погинулима
била су и два команданта пука. Без обзира на тежину задатка и број
жртава Молеровићев батаљон је узору 17. септембра 1916. године,
после опсежних припрема, кренуо у одлучујући јуриш. У моменту
искакања из рова на положају Вирут, са узвиком Ура, пао је смртно
погођен. Убрзо потом, његов батаљон је освојио и фамозни положај
Флоку, а по заузећу Кочобеја и пада Сувог брега потпуно је овладано и
масивом Кајмакчалана.
Пошто је био ожењен Олгом, кћерком Аристида Јовановића, апотекара из Чачка, његови посмртни остаци 1932. године пренети су и
сахрањени у породичној гробници у том граду. Његово име и презиме
уклесано је на спомен-плочама у црквама у Боговађи и Мионици.
За изванредну храброст, пожртвовање и умешност у командовању
већ сутрадан по погибији, по други пут је одликован официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена. Поред та два имао је и
Орден српске војске (Војне академије) 1880; Златну медаљу за храброст
Милош Обилић, Златну медаљу за војничке врлине, Медаљу Краља
Петра I, две споменице Освећено Косово, Крст Краља Петра I, Орден
белог орла са мачевима, Албанску споменицу и др.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд бивше српске војске, бр.5, фас. 4,
лист 1 и 78, кутија 263; Видело, Београд, 2. априла 1906, 3; СГ, Солун, 3000, од
9. новембра 1916, 1-2; СН, Крф, 29. децембра 1916, 1; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 562; А. Ђорђевић: Кроз ратне вихоре, Београд, 1967, 146;
В. С. Пантић: Кајмакчаланска битка у књизи Голгота и васкрс Србије 19161918 , Београд, 1971, 217-221; Србија у ратовима од 1912. до 1918. са освртом
на Ваљевски крај, Ваљево, 1972, 146-147; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 150. и 436; М. Крстић: Није Мионичанин, а први
је међу њима, „Мионички запис“, Мионица, 15, од маја 1995, 5; М. Радојчић:
Молеровић, Богољуб, БЛВК, Ваљево 2007/2008, 150-151. и М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Ваљево, 2006, 351-354.
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МОМЧИЛОВИЋ, МИЛИВОЈЕ А., официр бригадни генерал (Београд, 14. I 1876 - ?,?). Родитељи Антоније и Јелена. По завршетку VI разреда
гимназије са XXVI класом ступио у НШ ВА. У
први официрски чин унапређен 2. августа 1896.
године. Мајор је постао 29. јуна 1910, пуковник 1.
октобра 1915. године. У Чин бригадног генерала
произведен је 21. октобра 1923, а пензионисан 7.
децембра 1927. године.
Почео је радити као водни официр у IV пешадијском пуку и ППШ, где је неко време био и
наставник. Потом је командир чете у VIII и XVIII пешадијском пуку,
ађутант Пиротске окружне пуковске команде, командир чете у III пешадијском пуку, ађутант Команде места у Београду и командир Железничке чете у нашем главном граду.
Од 1910. до 1913. године био је командант батаљона у XVII пешадијском пуку и учествовао у борбама код Куманова, Прилепа, Битоља и
Скадра. У Српско- бугарском рату био је заступник команданта XVII
пешадијског пука и учествовао je у борбама на Брегалници и око Осогова. Затим је помоћник команданта Битољског пешадијског пука.
У јуну 1914. постављен је за команданта V пешадијског пука II
позива и на тој дужности остао до краја августа 1914. године. Након
тога је командант Лозничког одреда и борио се око Лознице, Крупња,
Бастава, Лешнице и Београда. Током 1915. постао је командант X
(Таковског) пешадијског пука до 1916. године када је преузео IX пешадијски пук. Рањен је 31. августа 1914. године на Дрини и 3. новембра
1916. на коти 1212.
По завршетку ратних дејстава постао је командант Петроварадинског (XXXIV) пешадијског пука, а током 1920. командант IV пешадијске подофицирске школе. Две године касније био је командант Моравске пешадијске бригаде, а 1924. године помоћник команданта Битољске
дивизијске области и шеф Наставног одељења Пешадијске инспекције.
Бивао је и члан Комисије за полагање мајорског испита и краће време
командант места у Сарајеву..
Био је ожењен Ангелином, кћерком Саве Нешића, потпуковника.
Изродили су кћи Даницу и синове: Момчила, Саву, Михаила и Драгољуба.
Одликован је: Медаљом за војничке врлине, Сребрном медаљом за
храброст; Oрденом белог орла са мачевима IV степена, Oрденом Светог
Саве III степена, Медаљом Краља Петра I и све три учесничке споменице. Имао је и три ордена Карађорђеве звезде. Прва два – Карађoрђеву
звезду са мачевима IV и III степена добио је као командант у XVII и V
пешадијском пуку, а трећу такође са мачевима али III степена 1918.
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године. Од страних одликовања имао је француске ордене Легије части
и Ратног крста али и Oрден Св Лазара и Мауриција IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1159/334; НE, Загреб,
1928, II, 868; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 562. и Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 24-25. и 436.

НЕДЕЉКОВИЋ, БОЖИДАР, обућар и редов (Обреновац, 1876 –
Лајковац, 14. I 1942). Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918.
године и починио више подвига. За заслуге на бојном пољу добио је Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен
указ 150.806. Имао и Албанску споменицу и још нека признања.
Између два светска рата живео и радио у Лајковцу као обућар и
важио за скромног и честитог човека. Доста се ангажовао на уређењу и
развијању Лајковца па је биран за одборника лајковачке општине. Oпрхван болешћу и изнемоглошћу преминуо је код своје куће.
У браку са Вуком имао је кћи Јелену.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: MС Лајковац, ЗМК, Матична књига умрлих лајковачке цркве; Ново време, Београд, 20. јануара 1942; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 562; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 436; М. Радојчић: Недељковић, Божидар, БЛВК, Ваљево,
2007/2008, књ. 3, 162.

НЕДЕЉКОВИЋ, РАДОСАВ , земљорадник и
радник (Радобић, око 1890 – Београд, ?). После
основне школе остао је у селу и бавио се пољопривредом. О свом даљем ангажовању причао је: Године 1913. ступио сам у војску и учествовао у борбама
на Брегалници. Кад је, 1914. године, објављена мобилизација, распоређен сам у I чету III батаљона V
пешадијског пука. Командир ми је био Милан Танасковић, капетан I класе. Били смо на Вишеграду где
су вођене очајне борбе између наше и аустријске војске. Рика топова и
прасак пушака и митраљеза проламали су небеса, одјекујући страшно,
као да се у понор руше велике босанске планине.
Непрекидне борбе дуго су трајале. Код нас муниције понестаје.
Шаржери се све мање пуне. Тако и у другој чети која је била одмах до
наше. А непријатељ осуо, па не да ока отворити. Као да осећа шта се
код нас дешава. Из слагалишта муниција не стиже. А часови су критични, не сме се оклевати. Наједном, без ичијег наређења, под кишом
шрапнела, ја сам излетео из рова са једним шаторским крилом и, пузећи од бусије до бусије, успео сам да дођем до места где се налазила
наша муниција. Са тешким товаром одмах сам се вратио у ров и разделио ''следовање'' воjницима. На њима се видело спокојство и расположење. Охрабрен првим успехом, вратио сам се још једном ка месту где
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је стајала муниција. Требало је подмирити и другу чету. Са успехом и
њој сам додао муницију. Захваљујући томе непријатељ је одбијен, а Н.
је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему је објављен и указ 11.123.
Борбе су се низале, док чета редова Радосава Недељковића, у
одступању 1915. године, није дошла до положаја Иванове ливаде на
бугарској граници, код Књажевца. Ту је рањен и пренет у Крушевац у
болницу на лечење. Када су непријатељске трупе заузеле Крушевац,
њега су заробиле и интернирале у варош Преслав, одакле је после три
године пуштен кући. Мајка му Аница, удова Милутиновић, за то време
издавала је под закуп његову очевину.
По окончању Првог светског рата Радосав Недељковић се вратио у
родно место. Пошто је затекао кућу оштећену и похарану, а имање
запарложено, брзо је схватио да се од прихода са оно мало земље тешко
може опстати. Одлучио је да напусти родни дом и посао потражи у
Раковици крај Београда, где се потом стално настанио. Део свог имања
продао је Нинку Милићу из суседног села Мионица.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА:МИАВ: Фонд Окружног суда Ваљево, Списи
Инвалидског суда; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 562; Ч. Протић:
Подвиг Радосава Недељковића који је под најжешћом ватром донео друговима муницију, ''Правда'' , Београд; 13. децембра 1938. године; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 436; М. Радојчић: Радосав
Недељковић, „Запис“ Мионица, 16, 15. априла 2006, 13; М. Радојчић: Војвода
Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 354-356. и
М. Радојчић: Недељковић, Радосав, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, III, 165.

НЕДИЋ, ТАНАСИЈE М., активни пешадијски наредник (Расна,
Пожега, 1891– Кочобеј, Кајмакчалан, 13. IX 1916). Отац Милан. На
одслужењу војног рока био од 28. марта 1913. године.
Активно је учествовао у Другом балканском и Првом светском
рату као каплар, поднаредник и наредник у I чети I батаљона V пешадијског пука Краља Милана. Увек је био у првим борбеним редовима и
важио за најхрабријег борца у свим борбама у којима је учествовала
његова чета. Храбро је погинуо у борби на положају Кочобеј, у склопу
борби за Кајмакчалан.
За заслуге на бојном пољу добио је Златни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен указ 11 102. Поред њега
имао је Сребрну медаљу за храброст, руски орден Светог Ђорђа III степена и више других признања међу којима је и похвала дивизијском
наредбом.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд Архива бивше српске војске, бр. 1,
фас. 1, лист 12, кутија 291; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 563. и
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 436.
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НЕНАДОВИЋ, АНДРИЈА М., зв. Кљуцар,
земљорадник, редов (Црвена Јабука, Уб, 20. IV
1896 – Црвена Јабука, 25. XII 1969). Био је један
од потомака Николице Ђурића, познатог капетана из Првог српског устанка. Отац Михаило и
мајка Ружица, пољопривредници, средњег имовног стања, поред њега су имали још три сина
(Милорада, Драгића и Момчила). После завршене основне школе живео је у месту рођења и
бавио се пољопривредом.
Томислав Влаховић пише да је учествовао у свим ратовима од
1912. до 1918. године, а по сећању родбине Карађорђеву звезду добио
је за заслуге у заштитници српске војске при њеном одступању на
Јадранско приморје, бранећи митраљезом једну коту, док и последњи
војник није одступио. Међутим, у архивској документацији стоји да је
одликован Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима као припадник Митраљеског одељења X пешадијског пука. О
томе му је издат указ бр. 55.577, од 15. септембра 1925. године. За то
одликовање предложен је због заслуга стечених у борбама вођеним
при упаду Арнаута из Албаније у нашу земљу 1920. године, као и борбама са одметницима. Имајући у виду годину његову рођења претпостављамо да није учествовао у балканским ратовима, па можда и у
Првом светском рату. Зато не треба искључити могућност да је ово
високо одликовање стекао као војник на одслужењу редовног војног
рока по завршетку Првог светског рата и сузбијању неке од Албанских побуна.
На почетку Другог светског рата ступио је у Тамнавски батаљон
Ваљевског односно Посавског народноослободилачког партизанског
одреда и учествовао у неким борбама. Касније се вратио кући и помагао НОП. За сво то време Карађорђева звезда била је закопана како
Немцима не би пала у руке. По завршетку рата орањем њиве орден је
случајно нађен али је прилично оштећен.
Био је ожењен Миљаном, дев. Симић, (1898 – 1962) домаћицом.
Имали су кћери: Николију (1918), Манду (1924), Миланку (1926) и Бојку (1928) и синове: Прибислава – Мила (1921–1983), Златомира (1930)
и Милорада (1934).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 563; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 240. и 436; Сећање
бораца Ваљевског народноослободилачког партизанског одреда, Ваљево, 1996,
том II, 469; М. Радојчић: Ненадовић Андрија у БЛВК, Ваљево, 2007, књ. III, св.
XIII, стр. 171-172; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ,
Ваљево, 46/2012, 117- 153; Лична архива именованог; МС ОУУб, ЗМК, Матич-
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не књиге рођених и умрлих; Сећање Славка Стијачића, дипл. инг. геодезије у
пензији из Београда и записи са надгробних споменика на месном гробљу у
Црвеној Јабуци.

НЕНАДОВИЋ, ЈЕВРЕМ Ж., земљорадник пинтор и резервни пешадијски наредник (Царина,
Осечина, 28. X 1888 – Ваљево, 22. II 1943). Отац
Живко и мајка Томка, пољопривредници. Основну
школу је завршио у Пецкој, самоуко је овладао пинтерским занатом и њим се бавио уз земљорадњу.
На одслужењу војног рока био је од 6. априла
1912. године. У балканским ратовима је учествовао
као војник – редов IV чете I батаљона V кадровског
пука. Током Првог балканског рата борио се на Рујну, Куманову, Бабуни, Битољу и Скадру, а у Српско- бугарском рату на Штипу, Говедарнику и Ретким Буквама. Истицао се јунаштвом и сналажљивошћу у
више борби и других акција. Још 1913. године одликован је Златном
медаљом за храброст.
За време Првог светског рата учествовао је у преко двадесетак
жестоких борби и увек био међу најхрабријима. Сребрним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима одликован је 1916. за сналажљивост и храброст у борби против Бугара на Црној Реци. У то време
био је поднаредник у XXIII пуку Вардарске дивизије.
После рата живео је у Царини у заједничком домаћинству са братом Богданом и синовцем Драгомиром, обрађујући заједнички посед од
17 хектара. Са Станицом Марковић из Гуњака оженио се 1908. године.
Имали су синове: Тошу, Сретена, Светислава и Сретенка. Син му Сретен убијен је 1941. године код куће као жртва фашистичког терора.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; АВИИ: Фонд Архива бивше српске војске бр.1,
фас. 1, лист 10 и 11, кут. 298; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 563;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 436; Мр Ј.
Јовановић: Азбуковица у народноослободилачком рату 1941-1945, Љубовија
1985,200 Б. Лазић: Зборник жртава Другог светског рата 1941-1945 Колубарског рата Ваљево, Ваљево, 2006, 108, М. Радојчић: Ненадовић Јеврем, БЛВК,
Ваљево, 2007/2008, књ. III, стр. 176-177; М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 45/2011, 69 – 92 и ; Казивање Милована Ненадовића, професора у Београду, пореклом из Царине.

НЕНАДОВИЋ, МАТЕЈА С., економ, индустријалац и политичар
(Ваљево, 1. VII 1856 – Београд, 9. VI 1933). Пореклом од славних Ненадовића из историјске Бранковине. Отац Светозар, срески начелник, мајка Јелена, домаћица. Основну школу учио је у Ваљеву, а средње образовање стицао у Бечу, посебно се интересујући за технику.
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Најпре се бавио економијом на сопственом имању, а потом отварао
каменоломе, подизао стругаре и градио вештачке млинове. Бавио се
повртарством и извозном трговином. Млин у Градцу преуредио је у
електричну централу за осветљење Ваљева, па је оно захваљујући томе
међу првима добило електрично осветљење.
На изборима одржаним 22. октобра 1903. године, као члан Радикалне странке, изабран је за председника Ваљевске општине. На тој дужности
наставио је започете послове око уређења града,
калдрмисања улица, регулације корита реке Колубаре, изградње пијачног трга, подизање нове кланице, сагледавао могућности за изградњу водовода
и слично. У то време Ваљево добија и неке од најзначајнијих градских грађевина, попут зграда гимназије, судова, дивизије...
По истеку мандата 29. августа 1907. године
одлази у Бор, где се запошљава у Рудник бакра.
Тамо је провео више од пола свог радног века, после одласка у пензију
1928. године насељава се у Београд. Његова велика пасија била је примена техничких достигнућа у привреди, па је 1929. године објавио запажену студију о својој верзији развоја савременог Београда, коју је потписао псеудонимом Стари Ваљевац.
У браку са Косаром, рођ. Здравковић из Београда, имао је по четири - кћери (Анку, Милицу, Ружицу и Олгу) и сина (Светозара, вишег
саветника Министарства финансија; Ђорђа адвоката, Душана, судског
официра и Момчила, лекара).
Индустријалац Матија Св. Ненадовић је два пута одликован Орденом Карађорђеве звезде IV степена. Први орден је добио 1904. године
као предсеедник ваљевске општине, на предлог министра одбране, а
други пут на предлог председника Министарског савета 5. фебруара
1928. године. Поред њих имао је и ордене Светог Саве III реда и југословенске круне IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: СН, Београд, 195, од 8. IX 1904; Службене новине
СХС, Београд, 1936, од 16. II 1928, 1; М. Радојчић: Ваљевски градоначелници,
„Напред“, Ваљево, 27. XI 1992 – 5. III 1993; А. К. Станојевић: Прва електрификација Ваљева, Календар „Колубара“ за 1997, 177-187; М. Трипковић:
Општинска управа и њена борба за чистије и модерније Ваљево 1903-1912,
„Напред“, Ваљево од 16. IV 1999; В. Б. Савић: Ненадовићи, Ваљево, 2004, 369397 и З. Ранковић: Ненадовић, Матеја, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, III, 182-183.

НЕШКОВИЋ, ТРИФУН С., земљорадник и резервни коњички
наредник (Бабина Лука, Ваљево, 1. II 1896 – Бабина Лука, 18. III 1931).
Рођен је као треће дете Селене и Станоја, земљорадника. Живео је у
месту рођења и бавио се традиционалним сеоским пословима.
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Учествовао је у Првом светском рату и показао се
веома спретним, храбрим и успешним. За заслуге из
рата одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Демобилисан је у чину
резервног коњичког наредника.
Након окончања ратних сукоба вратио се у родно
место и наставио да се бави пољопривредом. Био је веома
вредан човек и добар домаћин. Активно је учествовао у
друштвеном животу своје средине. Биран је за општинског одборника и школског благајника. Био је члан Друштва Црвеног
крста, Окружне пољопривредне подружине, Народне одбране итд.
У браку је имао три сина: Момира, Живана и Живорада иза којих је
остало бројно и успешно потомство. Сам је себи одузео живот вешањем
вероватно због тога што је запао у зеленашке канџе.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ ЗMK, Матична књига рођених цркве у
Бранковини; МK Бранковина: ЗMK, Матична књига умрлих; Глас Ваљева,
Ваљево, 12. априла 1931, 3; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 563; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 436; М. Радојчић; Нешковић, Трифун, БЛВК, Ваљево 2007/2008, књ. 3, 196-197 и запис са
надгробног споменика.

НИКОЛИЋ, БОЖИДАР Ј., официр - артиљеријски пуковник (Маскар, Топола, 20. II 1883 – Београд, 23. XI 1928). Отац Јован и мајка Петрија, пољопривредници. Основну школу завршио је у родном
месту, први и други разред у Београду, а остале у
Крагујевцу. Нижу школу ВА уписао је са XLVI класом 1. септембра 1903. године.
За пешадијског потпоручника произведен је 27.
августа 1907, а потом по личној жељи преведен у
артиљерију и распоређен у VII батерију Дринског
артиљеријског пука у Ваљеву. Као поручник са том
батеријом учествује у више борби I балканског рата. Био је нарочито
запажен у борбама код Куманова и Битoља, где је његова батерија била
засута артиљеријским гранатама. У Српско-бугарском рату учествовао
је као капетан II класе и водник у Зајечарском пољском брзометном
дивизиону. Ратовао је на Видинском војишту и у операцијама на правцу Књажевац – Кула, Белоградчик – Видин. Свуда је показивао велику
храброст, сналажљивост и изузетно умеће.
Од јула 1914. до 1. априла 1915. године поново је у Дринском артиљеријском пуку I позива и са њима учествује у борбама на Дрини и
Колубари. У већини тих борби се нарочито истицао па је унапређен у
чин капетана I класе. Потом је био командир II батерије Моравског
артиљеријског пука II позива, па је под непрекидном ватром противни292

ка одступа преко Младеновца, Прокушља, Приштине, Пећи и Албаније
до Крфа. После реорганизације наше војске примио је VI батерију
Дунавске дивизије са којом се значајно истакао 14. августа 1916. када је
остао на осматрачници и са ње управљао ватром те батерије на шумовитој Совичкој коси чиме је одлучујуће спречио пристизање бугарске
резерве. Имао је значајну улогу у још неким борбама, а посебно у пробоју Солунског фронта и гоњењу разбијеног непријатеља.
После ослобођења обављао је више значајних војних дужности у
Бачалмашу, Алибунару, Осијеку, Петроварадину, Косовској Митровици, Прилепу и Књажевцу. Чин артиљеријског пуковника добио је 17.
децембра 1927. године и постављен за команданта Дринског артиљеријског пука у Ваљеву, па га је на тој дужности и смрт затекла. Сахрањен
је на Новом гробљу у Београду, парцела бр. 23.
У браку са Богданом (1894-1962) имао је кћи Ружу, зв. Цица.
За заслуге и херојско држање у ратовима је одликован: Сребрном
медаљом за храброст (два пута), Златном медаљом за храброст , Орденом белог орла са мачевима V и IV реда, Oрденом Карађорђеве звезде
са мачевима IV реда, Албанском споменицом, Oрденом Светог Саве V
реда и енглеским војничким крстом.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К 1205/34; Пуковник Божидар Ј. Николић, „Правда“; Београд, 23. XI 1938; М. Шантић; Витези слободе,
Београд 1938, 564; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 174-175 и 436.

НИКОЛИЋ, ЉУБОМИР Т., официр - активни капетан I класе
(Ваљево, 18/5. XI 1889 - Београд. 10. III 1955). Рођен као десето дете
Тодора, крчмара и Катарине, домаћице. После основне школе и ниже
гимназије од 1909. до 1911. године завршио Пешадијску подофицирску
школу у Београду.
Учествовао је у оба балканска и I светском рату и показао се храбрим, одговорним и пожртвованим. Као поднаредник и водник у III
чети I батаљона V пешадијског пука Краља Милана I позива у I балканском рату унапређен је у чин наредника. У међуратном периоду био је
писар у V пуковској окружној команди. По извршеној мобилизацији за
II балкански рат опет је у борбеним редовима.
Од 6. новембра 1914. до приспећа на Крф био је водник и потпоручник у II чети II батаљона V пешадијског пука II позива. Био је изузетно храбар и умешен у командовању па је 19. новембра 1914. године
преведен у официрски ранг и постао потпоручник. Након реорганизације српске војске до 23. децембра 1918. постао је водник у II чети III
батаљона V пешадијског пука. Током ових ратова три пута је рањаван:
лево стопало, десну будну кост и главу.
После рата био је ађутант команданта места у Бања Луци, водник у
XXXIII и XXXVIII пешадијском пуку и Крaљевој гарди. У чин капетана I класе унапређен је 17. децембра 1922. године. Од 7 новембра 1925.
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године до почетка II светског рата био је на разним дужностима у V
пешадијском пуку Краља Милана са седиштем у Ваљеву.
У браку са Јулијаном кћерком Димитрија С. Драговића, капетана I
класе у пензији, имао је кћери Лепосаву, рођену 19. августа 1918. и
Љубицу, рођену 12. септембра 1932. године.
Одликован је Златном медаљом за храброст; Медаљом за војничке
врлине; Oрденом jугословенске круне V реда, Oрденом белог орла са
мачевима; Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, Албанском споменицом, грчким Ратним крстом и свим споменицама за учешће у ратовима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, ДПП, К – 1211/17; ИАВ: ZMK, Матична
књига рођених Цркве у Ваљеву; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 564;Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Београд, 1990, 436 и Ратовање Петог
пешадијског пука Краља Милана 1912-1920, Ваљево, 1996, 276-277. и 280.

НИКОЛИЋ МИЛОЈЕ Ј., земљорадник и редов (Леовић, Љубовија, 1890 - Леовић, 20. V
1931). Отац Јеремија, земљорадник. Као припадник II чете IV батаљона V пешадијског пука
Дринске дивизије I позива у борби на Брегалници, у Српско-турском рату, задобио је пет рана
при удару прса у прса и шесту рану бајонетом.
Због тога је упућен у IV резервну болницу у Београд на лечење и даљи опоравак.
Током лежања у болници сазнао је да је артиљеријски капетан
Радивоје Радосављевић рањен тако да му је метак однео сво месо са
унутрашње стране бутине леве ноге. Једини начин да се спасе био је да
се пресади парче туђе свеже коже. Сетивши се значаја и улоге својих
војних старешина у тешким ратним тренуцима, када су нада и очи потчињених биле управљене на њих одлучио је да почини још веће јунаштво. Из поштовања према рањеноме Николић је понудио да се од њега
узме део тела и коже и да рањеном официру из друге јединице рекавши: Одсеците од мене оно што је капетану потребно да преживи, уз
услов да му се име не објављује.
Убрзо то је и урађено па су оба рањеника спашена. Сазнавши за тај
високо хумани гест рањеног борца ЊВ Краљ 26. јула 1913. године
одликовао је Николића Орденом Карађорђеве звезде IV степена, а
Министарство војно наградило га је са 1 000 динара. Тим поводом генерал Милош Божиновић, министар војни и почасни ађутант ЊВ Краља
објавио је саопштење које почиње речима: Јунаци. Са радошћу и највећим задовољством саопштавам овај јединствен пример пожртвовања
витешког вам друга Милоја, чије груди сад краси Карађорђева звезда. С
тим у вези доста се писало о том његовом делу, а заједнички закључак
је био Док је Србији таквих официра и таквих војника неће она никад
задрхтати пред непријатељем ма колики он био.
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Захваљујући томе Н. је постао први српски војник који је одликован Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена. Био је
ожењен Крстином рођ. Сарић и имао деветоро деце (Остоја, Божидар,
Витомир, Славка, Гвозден, Милорад, Никола, Десанка и још једно).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СВЛ, Београд 1913, 266; Наредба Ф/Ђ. бр. 20-200
Министра војног за сву војску, 30. јула 1913. године у Београду - СН, 167, од 1.
августа 1913; Какав је српски војник. Љубав према српском официру, Балкански
рат у слици и речи, књ. II, 24, 381- 382; Награда за пожртвовање, Балкански рат у
слици и речи, књ. II, бр. 28, 431; Храбром редову Милоју Николићу одличје је у болници предао пуковник Никола Стефановић, Балкански рад у слици и речи, бр.
XXXIV, 13. 9. 1913; Пуковник Х. Ангел: Само обичан војник – Оданост и пожртвованост Срба у књизи Љубише Рајића: Српски народ, српске земље, српска
духовитост у делима страних аутора, Београд, 1994, 159-160; М. Радојчић: Дао
део тела за официра, „Напред“ Ваљево, 2646, 15. X 1999, 13; М. Секулић: Дринска
дивизија – прилози за историју српске војске, Лозница 2009, 612; Подаци добијени
од Сретена Цветојевића, начелника Полицијске управе Љубовија у пензији и
Милана Младеновића, матичара и публицисте из Љубовије.

НИКОЛИЋ МИЛОРАД М. – Шваба, земљорадник – рабаџија и редов (Уб, 1885 – Уб, 1. VIII
1955). Отац Милан и мајка Стана (родом из суседне
Богдановице), пољопривредници слабог имовног стања. Рођен и одрастао на периферији Уба, на локалитету зв. Трново поље. Завршио је основну школу у
Убу и бавио се пољопривредном производњом.
Као редов V пешадијског пука Краља Милана
учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године и починио више јуначких подвига. Заробио је већу
групу аустроугарских војника и за то био одликован
Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је
објављен и указ ФАО бр. 11.124. Имао је још два одликовања и више
ратних споменица.
Заробљен је 1915. године и интерниран у Немачку у заробљеништво, где је остао до завршетка Првог светског рата. Пошто је у Немачкој научио немачки језика и често причао о утисцима које је стекао у
Немачкој Убљани су га прозвали Шваба. Захваљујући знању немачког
језика током Другог светског рата спасио је групу житеља Уба и околине које су Немци намеравали да стрељају.
Бавио се рабаџијским пословима и углавном за убске трговце превозио разне врсте роба од Београда, Обреновца, Ваљева и Шапца до
Уба и натраг. Био је веома добар човек, велики шаљивџија и боем. Кад
би био загрејан током II светског рата умео је да запевао Нема зоре,
нема белог дана, без наших партизана. Због тога је притваран, саслушаван и упозораван да то више не чини.
У браку са Анком Беловуковић, домаћицом из Уба, имао је осморо
деце – по четири сина и кћери. Мушка деца су им рано помрли, а иза
кћерки је остало бројно потомство.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МС Уб, ЗМК, Матична књига умрлих; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 564; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 436; М. Радојчић: Николић Милорад у БЛВК,
Ваљево, 2007, књ. III, св. XIII, стр. 219; М. Радојчић: Милорад Николић, витез
Карађорђеве звезде, „Глас Тамнаве“, Уб, бр. 77, од 6. септембра 2012, 15. М.
Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117153; Подаци добијени од Милутина Ђоке Јовановића, публицисте из Уба;
Казивање кћери Живане Јанчић, домаћице и унука Живорада Јанчића, КВ радника, те суседа Милана Старчевића, службеника из Уба; Запис са надгробног
споменика на варошком гробљу у Убу.

НИКОЛИЋ, РАДИША Ј., официр - пешадијски
бригадни генерал (Ваљево, 12. VIII 1879 - ?, ?). Отац
Јеврем, секретар Окружног начелства, а мајка Јелена,
домаћица. После основне школе и шест разреда гимназије у Београду завршио је НШ ВА у XXXII класи.
У чин потпоручника произведен је 1901. и до избијања балканских ратова био водник у Краљевој гарди.
Током балканских ратова ангажовао се као
командир чете XVIII пешадијског пука. У I светском
рату био командир чете у III прекобројном пешадијском пуку, па
командант III батаљона у V пешадијском пуку Дринске дивизије I позива (9. IX 1914- 14. III 1916), Приликом стабилизација прилика на Гучеву
крајем октобра 1914. мајор Николић вршио је поноћни напад са две
чете III батаљона V пешадијског пука и једним водом IV батаљона
XVII пука. На њих је непријатељ избацио око 1.500 зрна. Био је веома
запажен и у Колубарској бици, па је и одликован. Слично је било и у
борбама на Ђеновцу код Ваљева 9. децембра 1914. године.
Касније је био ађутант команданта III армије, командант жандармеријског батаљона у Солуну и командант батаљона Гарде. Био је и члан
Одбора десеторице за ликвидацију Аписа (1916-1917). За допринос у
рату добио је више домаћих и страних одликовања, па и три Ордена
Карађорђеве звезде са мачевима IV степена
После рата, поред осталог био је командант батаљона и заменик
команданта пука Гарде, заменик привременог судије Великог суда за
официре, ађутант краља, деловођа Сталне испитне комисије за чин
мајора, командант XIII пешадијског пука, командант Главне аутокоманде, помоћник команданта Дунавске дивизијске области и члан Војнодисциплинског суда. Важио је истакнутог белорукца.
У чин пешадијског бригадног генерала унапређен је 28. октобра
1928. године. По молби је пензионисан 22. априла 1931. године. Заробљен у Априлском рату 1941. године и остао у немачком заробљеништву до краја рата, када се вратио у земљу.
Од 1907. ожењен Љубицом, кћерком Драгомира Рајевића, државног
саветника у пензији. Имали су сина Јеврема и кћи Јелену.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ: Фонд ДПП, К – 1217/323 и Фонд Архиве
бивше српске војске, кутија 7. досије 61; МИАВ: ЗМК, Матична књига рођених
ваљевске цркве; Споменица 32 класе Војне академије, Београд, 1936, 176; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 565; Т.С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 214-215; Ратовање Петог пешадијског
пука „Краља Милана“ 1912-1920, Ваљево, 1996,85, 95, 108, 117, 124, 271 и
272; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 230; М. Радојчић: Николић, Радиша, БЛВК, Ваљево, 2007-2008, књ.
III, 224; М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски
алманах, Београд, 2013, VII, 65.

НИКОЛИЋ, СВЕТОЛИК Г., официр – пешадијски пуковник (Јагодина, 25. VII 1878 - ?, ?). Отац Григорије - Глиша и мајка Станија, пољопривредници.
После основне школе и шест разреда гимназије са
XXX класом уписао је ВA. У чин пешадијског потпоручника произведен је 31. октобра 1899. године. Као
млад официр радио је као водник у VIII, IX и XI
пешадијском пуку; командир чете у X и XIX пешадијском пуку и на служби у Ћупријској окружној команди и Зајечарској гарнизонској управи. Поводом Крагујевачке подофицирске завере 1906. године. Велики
војни суд казнио га је са три месеца затвора.
У балканским ратовима и угушењу Арнаутске побуне учествовао је
као командир I чете II батаљона XX пешадијског пука. Од почетком I
светског рата командује II батаљоном XX пешадијског пука. После
реорганизације српске војске на Крфу краће време био је на служби у
штабу Шумадијске дивизијске области, а од јула 1916. дејствује као
команданат батаљона у VII и II српском добровољачком корпусу. Од
јануара 1918. године до априла 1920. био је командант батаљона у Југословенском пешадијском пуку.
По завршетку рата био је командант североисточних области Црне
Горе и помоћник команданта II пешадијског пука. Од октобра 1922. до
маја 1920. године био је командант V пешадијског пука у Ваљеву, а
потом годину дана Дринске пешадијске бригаде. За време службовања
у Ваљеву унапређен је у чин пешадијског пуковника и по подацима из
оперативног дневника средио је дневник о ратовању V пешадијског
пука I позива под називом Ратовање Петог пешадијског пука „Краља
Милана“ 1912-1920, који је објављен у Ваљеву 1996. године. Након
одласка из Ваљева био је командант Оточког војног округа. Пензионисан је 27. октобра 1936. године. Страдао је у II светском рату као жртва
фашистичког терора.
Био је ожењен Софијом кћерком Ивана Трајковића, грађевинара.
За заслуге стечене у ратовима и миру је одликован: Споменицом
Краља Петра I, Златном медаљом за храброст, Oрденом белог орла V
степена, Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, Oрденом
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белог орла са мачевима V степена, Oрденом Светог Саве IV степена,
Медаљом за војничке заслуге, Oрденима jугословенске круне IV и III
степена, руским орденом Св. Станислава II степена, по једним енглеским и чехословачким признањем, Албанском споменицом и све три
споменице за учешће у ратовима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1219/388; Споменица педесетогодишњице Војне академије 1850-1900, Београд 1900, 145-146; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 565; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 229, 414 и 436; Р. Ковачевић: Како је ратовао
ваљевски Пети пук, „Политика“, Београд, 9. јула 1998; М. Радојчић: Николић,
Светолик у БЛВК, Ваљево, 2007/2008, III, 225 и Казивање Бранка Ломе, правника у пензији из Ваљева.

ОБРАДОВИЋ, ДРАГОМИР С., професор и
министар (Забрдица, Ваљево, 24. I 1872 – Београд, 19.
XI 1931). Отац Сава, пољопривредник и извесно време посланик Обласне скупштине, а мајка Јелена (рођ.
Митровић из Горње Грабовице). Основну школу завршио у Бранковини, а нижу гимназију у Ваљеву. Више
разреде гимназије и Природно-математички одсек
Велике школе завршио је у Београду.
Радну каријеру започео као суплент и гимназијски професор у Крагујевцу, а наставио као професор и
директор гимназије у Солуну. Потом је извесно време био директор
гимназија у Скопљу и Нишу. Од 1913. је школски инспектор Скопске
области. Током избеглиштва од 1916. до 1918. био је инспектор Просветног одељења у Француској.
После рата је просветни инспектор за јужну Србију (са седиштем у
Скопљу) и начелник у Министарству просвете. На дужности помоћника министра просвете био је 1926. године. Већ следеће године је министар вера у кабинету Веље Вукићевића и народни посланик Републиканске странке.
Бавио се и списатељским радом, а научно-педагошке чланке објављивао је у Наставнику, Просветном гласнику, Гласнику Професорског
друштва, Јужној Србији, Животу и другде. Био је аутор уџбеника за
аритметику и геометрију.
Оженио се учитељицом Зорком Лукић, која је касније радила као
службеница Државне заштите деце. Изродили су: Милету, правника и
адвоката; Саву, др економских наука и универзитетског професора;
Радоја, угледног математичара и писца школских уџбеника; Обрада,
пуковника и Станислава, који је умро као гимназијалац и кћери Надежду, професорку и Веру, правницу.
За заслуге у миру и рату је одликован Oрденом Светог Саве II реда,
Oрденом белог орла V реда, Oрденом Карађорђевe звездe IV реда,
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француским Oрденом Легије части IV реда, Даниловим орденом III
реда, Златном медаљом за ревносну службу итд.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АС, Фонд Министарства просвете, персонални
досијеи; НЕ, Београд, 1928, књ. III, 169; Ко је ко у Југославији, Београд- Загреб
1928, 108; Н. С. С: Драгомир С. Обрадовић, бивши министар вера, „Глас Ваљева“, 29. новембра 1931, 2-3; Д. М: Смрт Драгомира Обрадовића, „Српски књижевни гласник“, 1. децембра 1931, 559-560; РГ, Београд, децембар 1931, 582583; ГЈПД, Београд, фебруар 1932, 573-575; Ј. М. Поповић: Неимари Југославије, Београд, 1934, 404; Споменица Мушке гимназије у Крагујевцу 1833 - 1983,
Крагујевац 1989, 834; Г. Ковијанић: Архивска грађа о Народној библиотеци у
Београду 1821-1944, књ. III, Београд, 991; М. Радојчић: Министар Обрадовић и
његова деца, „Напред“, Ваљево, 24. марта 1995, 9; Ст. Војиновић: Библиографија часописа „Јужна Србија“ (1922-1925), „Вардарски зборник“, Београд,
1999, 283-320; М. Радојчић: Ваљевци сахрањени на Новом гробљу у Београду,
Календар Колубара за 2000, 248-256 и З. Ранковић: Обрадовић Драгомир у
БЛВК, Ваљево, 2007/2008, књ. III, 238-239.

ОБРАДОВИЋ, ДРАГУТИН Р., економ и резервни наредник (Погледи, Ариље, 1890 - ?, ?). Отац
Радојица (умро 1910) и мајка Стоја (умрла 1891),
пољопривредници. Редован војни рок служио је у I
чети I батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву
1910-1911. године.
Војевао је у оба балканска и Првом светском
рату као резервни пешадијски поднаредник. У балканским ратовима био је борац XVII пешадијског
пука, а у Првом светском рату II чете I батаљона IV
пешадијског пука Стеван Немања Дринске дивизије I позива. Са
патролом је заробио бугарски митраљески вод. Због тога је одликован
Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему
је објављен указ 150.806. Поред њега имао је Албанску споменицу и
споменице за учешће у свим ратовима од 1912. до 1918. године.
Био је веома храбар и јако пожртвован борац, па је четири пута
рањаван. Најпре на Овчем пољу 1913, у леву ногу. Други пут у јесен
1914. на Мачковом камену, у десну ногу. Трећи пут на Јагодњи 1914. у
леву руку. И четврти пут на Кајмакчалану 1916. године, у десну бутину.
У браку са Љубицом, рођ. Владић, домаћицом имао је четири кћери: Спасенију, Милицу, Марицу и Зору.
По ослобођењу купио је 80 ари земље у Бањи Ковиљачи и саградио
две куће у којима је живео.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима Карађорђеве
звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 566; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 437 и Љ. Гавриловић:
Обрадовић Р. Драгутин у БЛЗО, Београд, 2006, 506.
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ОБРАДОВИЋ, ЖИВАН Љ., подофицир и официр
(Попадић, Мионица, 18. I 1886 - Врњачка Бања, 19. IV
1973). Отац Љубомир, земљорадник, средњег имовног стања. После завршeне основне школе остао је
код куће да се бави пољопривредом. Чим је стасао
пошао је на одслужење војног рока и остао у војној
служби. Већ 1905. године упућен је у двогодишњу
Подофицирску школу у Београд.
Као један од бољих у класи прво запослење добио
је у XVII пешадијском пуку у Ваљеву, на дужности
водника. Указано поверење брзо је оправдао предано радећи са војницима. Зато је његов вод увек био међу најбољима што му је омогућило да
1911. године буде упућен на даље стручно усавршавање у Ниш.
Учествовао је у сва три ослободилачка рата од 1912. до 1918. године. Најпре као водник у XVII пешадијском пуку, а онда у II чети, прво
IV, а затим I батаљона легендарног V пешадијског пука Краља Милана
Дринске дивизије I позива. Већ од 20. новембра 1914. године постао је
командир чете у V пешадијском пуку. Често је био у првим борбеним
линијама и показао велику храброст и умешност у командовању. Нарочито је био запажен у брзом решавању најкомпликованијих ситуација.
За показане врлине и остварене резултате 1913. преведен је у официрски ранг и постао потпоручник. Добио је више ратних и мирнодопских одликовања и других признања од којих многа нису сачувана. Поуздано се зна да је имао Орден белог орла са мачевима, Албанску споменицу и официрски Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда. О
овом последњем је издат и указ ФАО бр. 143. 963/20. Пошто је процењено је да припада групи перспективних официра 1922. упућен је на Виши
курс за пешадијске официре у Сарајеву, који је успешно завршио.
По престанку ратова службовао је у XXXVI. пешадијском пуку у
Вараждину, Мурској Соботи и Лендави. Од 1928. до 1933. године био је
командант XII пододсека граничне трупе у Делницама. У то време, 28.
јуна 1924. године, унапређен је у чин мајора, а 17. децембра 1928. године, у чин потпуковника. Године 1933. године постављен је за помоћника команданта Загребачког војног округа, где остаје наредне две године. Потом је премештен у МВМ у Београду, где је радио у Ађутантском
одељењу.
На тој дужности затекао га је напад Немачке на Југославију, априла
1941. године. При повлачењу кроз Босну био је заробљен у Бутмиру
код Сарајева и одведен у заробљеништво у логор Олфагвиц у Оснабрику, где је остао до априла 1945. године када су логор ослободиле америчке јединице. По завршетку рата вратио се у земљу регулисао свој
статус и отишао у заслужену пензију. Последње године живота провео
је у Врњачкој Бањи, где је и умро.
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Живан Љ. Обрадовић се два пута женио. Први пут Јеленом, ћерком
Видоја и Видосаве Гавриловић, а други пут Маргитом, ћерком Густава
Дитрихта из Мурске Соботе. У браку са њом имао је ћерку Надежду и
сина Чедомира.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 1242/145; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938,566; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 153 и 437; М. Радојчић: Живан Обрадовић, „Запис“,
Мионица, 6, од 15 јуна 2005, 16; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 357-359. и М. Радојчић: Обрадовић, Живан у БЛВК, Ваљево 2007/2008, књ. III, 241.

ОБРАДОВИЋ С. МАРКО, кафеџија и редов (Роге, Пожега, ? - ?,
после 1920). Почетком XX века преселио се у Мионици и отворио
кафану. Због болести супруге и деце финансијски је пропао, па је потом
углавном помагао сродницима у вођењу угоститељских послова.
Као редов III чете II батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије III позива учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Био
је веома храбар, упоран и спретан. Према једном извору 1915. године
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тешко је рањен и упућен на лечење и опоравак али је убрзо издахнуо.
За показану храброст одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему је објављен указ ФАО 111.201, од
15. јуна 1915. године.
У Мионици 1908. године склопио брак са Живком, која је умрла 14.
марта 1915. године од тифуса. У браку су добили кћи Милену која је
умрла 28. фебруара 1915. године у петој години живота и сина Милорада који је после његове смрти остао ратно сироче и бивао на смештају.
Дана 25. марта 1920. године тражио је новчану помоћ за издржавање
детета.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд Архива бивше српске војске, бр.
3/43, фас. 6, лист 2, кутија 284; МИАВ: ЗMK, Књиге умрлих цркве у Мионици
и Фонд Окружног суда Ваљево, Списи Инвалидског суда; СВЛ за 1915, бр. 21,
стр. 488; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 566; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 437; М. Радојчић: Војвода
Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912- 1918, Београд, 2006, 359-360. и
Казивање др Александра. Обрадовића, лекара и познатог фудбалског радника
из Мионице у Београду, 14. јула 1997. године.

ОБРЕНОВИЋ, РОЗОМИР Ј., земљорадник и каплар (Равње,
Ваљево, 12. VI 1888 – југ Србије, 1915). Рођен као треће дете Јеврема –
Јеремије и Данојле, пољопривредних произвођача. Завршио је основну
школу и бавио се пољопривредом у месту рођења.
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По казивању др Александра Обрадовића, лекара и истакнутог фудбалског
стручњака умро је по завршетку Првог светског рата.
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Био је учесник оба балканска и Првог светског рата. И брат му
Велисав био је учесник Првог светског рата и носилац Албанске споменице. Храбро се борио, а погинуо је на југу Србије 1915. године. Наводно је са својим митраљезом нанео велике губитке противнику. За показану храброст и пожртвовање на бојном пољу 1914/1915. године одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезда са мачевима о
чему је издат указ ФАO бр. 11.102.
Није се женио, па ни оставио директних потомака.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, ЗМК , Матична књига рођених ћелијске
цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938 566; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 437; Р. С. Стојановић: Подмаљенска села бивше општине Драчић, Ваљево 2002, 231-232; Породична документација Обреновића из Равања; Казивање Милоја Обреновића, дипломираног
економисте у Ваљеву и Казивање Миленка Обреновића, економисте из Равања
у Београду.

ОСТОЈИЋ, ИВАН О., земљорадник–дунђер и редов (Новаци, Уб
1862 - ?, 1915). Потиче из породице која се крајем XVIII века из Босанске Крајине доселила у Тамнаву. Отац Обрад и мајка Мара, пољопривредници, поред њега имали су још два сина – Милана, дунђера и Јована, абаџију. Пошто приходи од пољопривреде нису били довољни за
издржавање бројне породице углавном се бавио зидарским и дрводељачким пословима.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату и показао се
упорним, издржљивим, храбрим и веома спретним. Као редов V пешадијског пука Краља Милана Дринске дивизије III позива истакао се у
више борби и других акција. За осведочену храброст и пожртвовање у
рату против Аустроугарске 1914-1915. године одликован је Златним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је издат
указ ФАО бр. 11.103 од 15. јуна 1915 године али и повеља бр. 1.029/27,
од 13.августа 1927. године.
Страдао је 1915. године. Није познато где је то било али тамо и
почива. Вероватно је то било током повлачења српске војске преко
Косова и Албаније.
У браку са Стеванијом имао је сина Љубомира и кћерке: Јелисавету, Савку и Јелицу.
ИЗВОРИ ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 566; Т.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 437; М. Радојчић:
Остојић, Иван у БЛВК, Ваљево, 2007, књ. III, св. XIV, стр. 254. и 255; М.
Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/2012, 117153. Копија указа о додели ордена Карађорђеве звезде; Подаци добијени од
Милоша Тешића, учитеља из Новака; Запис са надгробног споменика на
месном гробљу у Новацима.

302

ОСТОЈИЋ, СЕЛИМИР И., официр - дивизијски генерал (Београд,
14. VII 1875 – Суботица, 19. X 1931). Отац Илија, мајка Стана. По завршетку основне школе и шест разреда гимназије у Београду ступио у
ВА. Нижу школу ВА завршио је са XXVI, а Вишу школу са X класом .
Почео је радити као водник и командир ескадрона у коњичким
јединицама. Од 1909. до 1911. године био је ордонанс официр ЊВ Краља, а потом референт коњице у Вардарској дивизијској области. За
коњичког капетана преведен је 29. јуна 1907. године. За пуковника је
унапређен 1915, а бригадног генерала 1923. године.
У балканским ратовима био је командант Дринског коњичког дивизиона II позива. Током Првог светског рата бивао је: командант II
коњичког пука, на служби у штабу II коњичке бригаде, командант
Шумадијског коњичког пука I позива, командант I коњичког пука и
командант Коњичке бригаде. Пред крај рата био је на располагању ВK.
У првим порaтним годинама био је в. д. начелника штаба Брегалничке дивизијске области, на служби у штабу II армијске области и
командант одсека Граничне трупе. Потом је помоћник команданта
дивизијских области: Зетске, Савске и Јадранске. Касније је напустио
војску и био постављен за градоначелника Суботице. Од 1927. био ожењен Јулијаном, удовом Јована Обрадовића, адвоката из Београда а
кћерком Светозара Лазића, трговца из Београда.
За заслуге у миру и рату добио је Златну медаљу за храброст, по
два Oрдена белог орла V и IV степена, Орден Карађорђеве звезде IV
степена, руски Орден Свете Ане са мачевима III степена и грчку Ратну
медаљу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 1255-498; НЕ, Загреб
1928, књ. III, 239 и М. Бјелајац: Мемоари армијског генерала Богољуба Илића,
Београд, 1995, 70 и М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије
1918-1941, Београд, 2004, 233.

ПАВИЋЕВИЋ, МИЛОРАД Ђ., oфицир - пешадијски пуковник
(Ваљево, 10. X 1880 - Штип, 20. XI. 1924). Отац Ђорђе, казанџија, а мајка Драга, домаћица. Основну школу завршио у родном месту, а пет разреда гимназије у Београду. У ВA ступио са XXXIII класом, а у чин потпоручника произведен 27. августа 1903. године.
Официрску каријеру започео је као водник у VI пешадијском пуку,
а наставио као слушалац ВШ ВА. По завршеном школовању био је водни официр VII пешадијског пука и на служби у XVIII пешадијском
пуку, где је обављао разне дужности
Током балканских ратова, Арбанашке побуне и на почетку Првог
светског рата био је командир чете, а повремено је и замењивао команданта батаљона у XVIII пешадијском пуку. Од 20. октобра 1915. до краја јануара 1917. био је командант батаљона у Добровољачком одреду
војводе Вука, који је имао значајног учешћа у заузимању Кајмакчалана
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и Грушничког виса. Након тога преузео је команду над I батаљоном IV
пешадијског пука Стеван Немања Дринске дивизије са којим је учествовао у пробоју Солунског фронта и познатој офанзиви Српске војске. За време шестогодишњег ратовања два пута је тешко рањаван.
Први пут на положају Старо Нагоричане 10. октобра 1912. године у
груди, а други пут на положају Сушица недалеко од Лесковца 25. октобра 1915. године.
По завршетку Првог светског рата у чину пешадијског потпуковника постављен је за одељенског старешину у НШ ВА. После тога постављен је за команданта Ђачког батаљона, а 6. марта 1923. за команданта
XXIII пешадијског пука. Напрасно је умро у ноћи између 19. и 20. марта 1924. године у Штипу.
За ратне заслуге добио је десетак одликовања међу којима су: официрски Oрден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, француска
Легија части и италијанска Савоја IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 1286/695 и Фонд Архиве бивше српске војске, бр. 2/230, фасц 7, лист 57, кут. 313; П. Љубичић:
Милорад Ђ. Павићевић, „Ратник“, Београд, мај 1925, 158-161; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 567; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац 1990, 437: Павићевић, Милорад у БЛВК, Ваљево
2007/2008, 261 и Казивање Марице Ђуричиће, рођ. Павићевић, пензионерке
из Ваљева.

ПАВЛОВИЋ, ЉУБОМИР Ј., пешадијски
мајор (Ваљево, 4. XII 1877 – Голеш код Криве
Паланке, 9. VII 1913). Отац Јеврем, терзија, мајка
Катарина домаћица. Основну школу и шест разреда гимназије завршио је у родном граду. Даље
школовање наставио са XXVIII класом ВА. Официрско службовање започео је у родном Ваљеву и
легендарном V пешадијском пуку као водни официр, в. д. ађутанта, а наставио у истој јединици као
в. д. командира и командир чета и командир
Митраљеског одељења. Веома савесно и успешно
обављао је све поверене дужности па је сматран за
веома перспективног официра.
Балканске ратове започео је као пешадијски мајор и командант
батаљона II прекобројног пука I позива. У рату против Бугарске борио
се на челу II батаљона IX пешадијског пука II позива који је преузео
пред сам полазак на коту 1265 одакле су заједно са II батаљоном VII
пешадијског пука II позива требали да нападну положај Голеш. Сутрадан пошто су храбрим јуришом заузели тај положај и натерали противника на повлачење смртно је изрешетан противничком унакрсном
ватром. Само десетак дана касније потписано је примирје.
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Осмог септембра 1905. године у Ваљеву склопио је брак са Милицом, кћерком Стерије Воденлића, познатог ваљевског судије и адвоката.
За заслуге у миру и рату одликован је: Споменицом Милоша Великог, Медаљом за војничке врлине, Споменицом Краља Петра I и Златном
медаљом за храброст. Добио је и официрски Oрден Карађорђеве звезде
са мачевима IV степена о чему је објављен указ 153963. године. Има
података да је посмртно унапређен у чин пешадијског потпуковника.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 1296/36; АС, Фонд Милорада Павловића Крпе, док. бр. 552; МИАВ, ЗМ, матичне књиге рођених и венчаних ваљевске цркве; СВЛ, Београд, 24, 29. јуна 1905, 497- 498; Балкански
рат у слици и речи, Београд, 8. септембра 1913, 480; СН, 3. августа 1916, 1; М.
Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 567; Д. М. С: Павловић Ј. Љубомир,
Политика, Београд, 5. маја 1940, 9; П. Марковић: Важне и славне личности
нашега краја, „Глас Ваљева“, 21. марта 1941, 2; Споменица погинулих и умрлих
официра у рату 1912-1920. године, Београд, 1982 Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 313 и 435 и М. Радојчић: Павловић,
Љубомир, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, III, 274.

ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ Г., oфицир - бригадни
генерал (Београд, 1. X 1883 – Вашингтон, 6. IV 1969).
Отац Груја, свештеник у Даросави, а мајка Станка,
домаћица. Основну школу и шест разреда гимназије
завршио је у родном граду. У ВА ступио 6. септембра 1900. године са XXXIII класом. У чин пешадијског потпоручника произведен 27. августа 1903.
године, а официрску каријеру започео у Ваљеву, где
је бивао водни официр у XVII и V пешадијском пуку.
За време балканских ратова био је командир чете у V пешадијском
пуку I позива и учествовао у операцијама I армије до Битоља. У Српско-бугарском рату посебно се ангажовао у операцијама Дринске дивизије I позива на Злетовској реци и Говедарнику. На почетку Првог светског рата борио се као командир чете у Битољском, VI и III пешадијском пуку. Од 15. децембра 1916. године био је у штабу I српске добровољачке дивизије, командант батаљона у II и I српском добровољачком
пуку. За време ових ратова чак је седам пута рањаван, а приликом оног
рањавања у Добруџи је био и контузован.
После рата извесно време био је командант батаљона у XVII пешадијском пуку, одељењски старешина у ВA, на служби у Наставном одељењу ГШ, командант II пешадијског пука, ађутант ЊВ Краља, командант пешадије Дунавске дивизијске области и командант Пешадијске
официрске школе.
Првог новембра 1909. у Ваљеву оженио се Лепосавом Антић, рођеном 21. марта 1884. године у Шапцу, од оца Андрије, трговца и мајке
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Луле, домаћице, наставницом Више девојачке школе у Ваљеву. Имали
су два сина , од којих је један био официр, а други лекар.
У чин пешадијског мајора унапређен је 1. октобра 1915, пуковника
14. октобра 1924, а за бригадног генерала 17. децембра 1930. године. По
личној молби пензионисан је 20. маја 1935. године и преведен у резерву. Одликован је са 14 домаћих и осам страних одликовања. Међу њима
је и официрски Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена,
француска Легија части V степена, руски орден Свете Ане са мачевима
III степена и други.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К – 1300/135; МИА Ваљево,
ЗМК, Матична књига венчаних ваљевске цркве; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 568; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 437 и М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 19181941, Београд, 2004, 238.

ПАЈИЋ, МИХАИЛО Ж., земљорадник и
резервни пешадијски поднаредник (Месарци, Владимирци, 17. VII 1887 - ?, ?). Отац Живојин и мајка
Милица, пољопривредници, умрли су 1916. године.
Живео је у родном месту и бавио се пољопривредом. Служио је војску 1911. године у XVII пешадијском пуку у Ваљеву.
Борио се шест година у оба балканска и Првом
светском рату. Био је спретан, храбар и пожртвован
борац - нишанџија. За прецизно гађање на Чеганским
косама 1916. године одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Те исте године тешко је рањен и остао хром
у десну руку и ногу. Поред овог високог одличја имао је Албанску споменицу и све споменице за учешће у ратовима од 1912. до 1918. године.
По завршетку рата настанио се у месту рођења и живео веома
скромно пошто је био инвалид и сиромашног имовног стања. У браку
са Даринком, дев. Стевановић. добио је кћи Јагоду и синове Војислава
и Станислава.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 568;
Т: С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 437.

ПАНТИЋ, РАФАИЛО Н., берберин и трговац (Кадина Лука, Љиг,
1895 - Љиг, 1971). Отац Недељко и мајка Перуника, земљорадници.
После основне школе изучио и берберски занат.
Учествовао у Првом светском рату и показао се храбрим, спретним
и пожртвованим. За заслуге у рату добио више одликовања и јавних
признања, међу којима и Албанску споменицу. Наводно имао и војнички Орден Карађорђеве звезде са мачевима.
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По окончању рата берберски занат радио у Љигу. До појаве стоматологије вршио и услуге вађења зуба, а држао је и пијавице за особе са
високим притиском. Бавио се откупом печурака и другог јестивог биља,
а организовао и водио Сингерове курсеве кројења и шивења.
За време Другог светског рата био интерниран у немачко заробљеништво. Важио за вредног и поштеног човека па је по ослобођењу
годинама био заступник за социјално осигурање. Биран је на разне
дужности у Удружењу занатлија и председника Удружења носилаца
Албанске споменице – Подружнице у Љигу.
Имао је два брака. Из првог брака имао је сина Милорада – Мила,
рођ. 1922, берберина, који је за време Другог светског рата био у четницима ДМ, оболео од тифуса и умро у Модричи (Бих) 1944. године. У
браку са Миленом Ковачевић домаћицом из Попинаца у Срему (19041982) од оца Стевана и мајке Цвете имао је троје деце. Син Селимир
(1930-2005) био је берберин и свестран спортиста. Кћи Љубинка – Дуца
из два брака (са Богданом Татовићем и Јовишом Обрадовићем) имала је
троје деце (Љиљана, Милена и Вука – Беба). Славко – Цале, правник,
углавном је радио у ГП Партизански пут из Београда и често био ангажован на градилиштима у иностранству; из брака са Душицом Тодоровић из Чачка има Катарину и Ивана.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, Фонд Подружнице носилаца Албанске
споменице општине Љиг, Драгослав Циле Марјановић: Фотомонографија
Љига, Београд, 2007, 320-321; M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013,119-120; Запис са надгробног споменика на Љишком гробљу у Гукошу.

ПАЊЕВИЋ, ПЕТАР М., официр - пешадијски потпоручник (Ваљево, 2. IX 1893 – Шумовита
коса, Горничево, 30. VIII 1916). Отац Манојло, гвожђарски трговац и председник ваљевске општине,
а мајка Персида, кћи Радована Лазића, трговца,
банкара и такође председника ваљевске општине.
Основну школу и седам разреда гимназије завршио
у родном граду. Даље школовање наставио са
XLVI класом НШ ВА у Београду.
Убрзо по произвођењу у први официрски чин
ступио је у Први светски рат. Већ у првим борбама
показао се као храбар борац и спретан старешина. При повлачењу наше
војске из Србије био је контузован услед распрскавања једне гранате,
због тога је смештен у крушевачку болницу на лечење и опоравак. Чим
је сазнао да се наша војска и даље повлачи иако тешко рањен напустио
је болницу и крајњим напорима хватао прикључак за војском.
Пошто је на Крфу прездравио прикључио се својој јединици на
Солунском фронту. Мучком нападу непријатеља храбро је одолевао и
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позитивно деловао на ратне саборце. Као водник XXII пешадијског
пука погинуо је у једном силовитом јуришу наших снага ка Шумовитој
коси код извора Горничевског потока у Горничеву. Био је сахрањен код
цркве у Горничеву, а његови земни остаци пренети су у Пантеон палих
на Војничком гробљу у Зејтинлику крај Солуна..
Посмртно је одликован официрским Орденом Карађорђеве звезде
са мачевима IV степена о чему је објављен указ ФАО 31 222.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, Фонд Окружног суда Ваљево, Списи
Инвалидског суда; Ратник, мај 1923, 152; Л. Лазаревић: Мали поменик, Београд, 1934; Споменица четрдесет шесте класе Ниже школе Војне академије,
Београд, 1938; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 569; Р. М. Драшковић: Карађорђева улица, „Напред“, Ваљево, 6. VIII 1970; Д. Гичић: Први пук у
офанзиви на Црној реци у књизи Голгота и васкрс Србије 1916 -1918, Београд,
1971, 237 Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990,
288 и 438 и м. Радојчић: Пањевић, Петар, Биографски лексикон Ваљевског
краја, Ваљево, 2007/2008, књ. 3, 296-297.

ПАРАМЕНТИЋ, ЉУБОМИР Д., активни
пешадијски наредник и потпоручник (Бело Поље,
Ваљево, 22. II 1885. – Средњево, 4. X 1915). Отац
Драгић и мајка Даринка, пољопривредници доброг
материјалног стања. Отац се три пута женио и из та
три брака имао десеторо деце – четири кћерке ( Драга, Смиља, Наталија и Јелена) и шест синова (Љубо144
мир, Чедомир, Драгољуб, Михаило, др Милорад и
Живорад). Како приходи од пољопривреде нису
довољни за издржавање тако бројне породице своје
синове усмеравао je да се школују и запошљавају.
Љубомир је после завршене основне школе у суседном Ваљеву
остао је у селу и бавио се пољопривредом. Према казивању савременика био је један од најлепших младића у селу па и шире. На одслужењу
редовног војног рока био је вредан, предузимљив и способан војник, па
је произведен у подофицирски чин. Учествовао је у оба балканска рата
показујући запажену храброст и умешност у командовању, па је више
пута унапређиван у веће подофицирске чинове и примљен у активну
службу у српској војсци.
Као активни пешадијски наредник борио се у више борби Првог
светског рата. У том рату учествовао је и његов млађи брат Чедомир,
рођен око 1889. године, који је погинуо као поднаредник XVII пешадиј144

Његов брат Милорад Параментић (109-1957) као пилот и активни капетан
бивше југословенске војске, априла 1941. године, заробљен је и интерниран у
Немачку. По ослобођењу одбио је да се врати у земљу и остао у Немачкој у
емиграцији. Завршио је медицински факултет и до смрти радио као лекар
опште медицине.
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ског пука у боју на Церу у јесен 1914. године. Љубомир је често био у
првим борбеним редовима и више пута је рањаван. Показивао је велику
храброст и сналажљивост. За осведочену храброст и пожртвовање на
бојном пољу против Аустроугарске 1914/15. године као пешадијски
наредник на предлог министра војног и команданта одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је
објављен и указ 11.102 од 15. јуна 1915. године. Имао је још нека одликовања и ратна признања.
Као водник I чете II батаљона XVIII пешадијског пука I позива
погинуо је на Средњеву код Великог Градишта, у Браничевском округу, у Србији, 4. октобра 1915. године. Надлежни у његовом пуку 24.
априла 1916. године, под бројем 166, послали су из Новчаног депоа
380,15 динара који су нађени код њега уз допис урађен у Битољском
првостепеном суду на Крфу 28. јуна 1917. године. Посмртно је унапређен и у чин активног пешадијског потпоручника. Није познато где је
сахрањен, а његово име и презиме уклесано је на зиду старе ваљевске
цркве и једном споменику у породичном гробљу у месту рођења.
Није се женио па ни оставио потомства.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, Фонд Окружног суда Ваљево, Списи
Инвалидског одељења и ЗМК, Матичне књиге рођених цркве у Ваљеву; Ратник, Београд, март 1923, 152; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 569;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 438; Породична документација Параментића; Казивање Гроздане Триндић, наставнице у
пензији из Белог Поља; Казивање Софије Параментић, домаћице из Белог
Поља; Записи са надгробних споменика у Белом Пољу.

ПАУНОВИЋ, ЉУБОМИР И., – Керим, земљорадник и народни посланик (Санковић, Мионица,
1838 – Санковић, 1909). Рођен је у бројној и угледној
сеоској породици. Отац Илија пољопривредник.
Живео је у родном селу и бавио се пољопривредом.
Учествовао је у српско-турским ратовима 1876 1878. године као командир Народне војске Среза
колубарског. У борби на Јавору је, наводно, од, главнокомандујућег турске војске генерала Абдул Керим
паше (1811, Румелија – 1885, Родос), отео митраљез и
због тога добио надимак Керим.
Од ране младости бавио се политиком и био истакнути члан Радикалне странке, а 1905. године биран је и за председника Среског одбора
те стране у Срезу колубарском. Више пута биран је за сеоског кмета у
Санковићу а касније и председника Мионичке општине, којој је припадао Санковић. Током 1891. године изабран је и за посланика у Скупштину Округа ваљевског, па и за члана Окружног одбора. Неколико
пута биран је и за народног посланика.
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У лето 1892. године, као председник мионичке општине и окружни
посланик, ухапшен је и био у вишемесечном притвору. А кад је краљ
Александар Обреновић 17. августа 1893. године посетио Ваљево и околину, П. га је у Дивцима поздравио у име народа Среза колубарског. У
септембру 1904. године, на дан крунисања краља Петра I Карађорђевића, одликован је Орденом Карађорђеве звезде IV реда. Поред њега имао
је још неколико одликовања и других јавних признања.
У браку са Радојком Богдановић из Вртиглава код Мионице (18451915) имао је синове: Војислава, који је умро 1893; Обрада који се
после женидбе одселио на мираз у Клашнић и Цветка (1889-1943) чије
један од синова био Живко Жиле Пауновић, учитељ и познати политичар који је обављао више значајних дужности у Ваљеву, Београду и
Србији после Другог светског рата.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ваљевске новине, Ваљево, 22. новембра 1892. и
27. јануара 1893; СН, Београд, 195, 8. септембра 1904; З. Ранковић: Санковачке
фамилије (V), Годишњак „Село Санковић“ Ваљево, 2006, бр. 7, 15-36; М.
Радојчић: Љубомир Пауновић Керим, „Запис“, Мионица, 18,15.06. 2006, 13; М.
Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд,
2006, 360-362; М. Радојчић: Завичај војводе Мишића – Мионичка општина,
Београд, 2008, 516-533; и З. Ранковић: Пауновић, Љубомир, БЛВК, Ваљево,
2007/2008, књ. III, 301-302.

ПЕЈИЋ, ЧЕДОМИР Д. - Кокин земљорадник,
сензал и касапин (Робаје, Мионица, 10. III 1892 –
Ваљево, 18. IX 1943). Отац Деспот и мајка Радојка,
дев. Јаковљевић, пољопривредници.
Почетком 1914. ступио је на одслужење редовног
војног рока у IV чету III батаљона V пешадијског пука
Краљ Милан у Ваљеву, где га је затекао и почетак
Првог светског рата. Био је јако крупан и снажан човек,
навикнут на свакодневне тешке физичке послове па му
ништа није било тешко. Зато је често био добровољац
на стражи и радо обављао курирске и сличне послове. Неретко био је и у
првим борбеним редовима на фронту, па је у борбеним активностима
показивао завидан степен пожртвованости, сналажљивости и лукавства.
Tоком борби на Рововско-браздастој коси, 8. новембра 1916. био је
тешко рањен, али ни то га није одвојило од јединице.
За осведочену личну храброст и пожртвовање на бојном пољу, а
нарочито у борбама на Кајмакчалану и Кочобеју, као резервни поднаредник у IV чети III батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I
позива одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде
са мачевима. Имао је још неких одликовања у других признања.
По повратку са ратишта улагао је напоре да повећа приносе са оно
мало посне земље, али су резултати изостајали. Једног дана бранећи
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муком стечену имовину ранио је суседа. То је оквалификовано као
кривчно дело покушај убиства из члана 156 КЗ , па је осуђен и упућен
на издржавање казне затвора. Средином четврте деценије прошлог века
преселио је породицу у Ваљево. Како није имао стално запослење био
је приморан да обавља разне физичке послове. Најчешће је радио као
сензал (накупац) суве шљиве, пшенице и других пољопривредних производа за познате ваљевске трговце. Последњих година најчешће је
куповао и клао стоку за градске угоститеље, па је доста времена проводио по кафанама и сматран кафанским човеком и боемом.
Током II светског рата симпатисао је, па и помагао партизански
покрет због чега је хапшен и прогањан. Првог септембра 1943. после полицијског часа затечен је на улици, ухапшен и спроведен у затвор. Са групом
таоца изведен је на стрељање на брду Крушик у Ваљеву. Том приликом
успео је да се отме спроводницима и почео да бежи, па је убијен.
Оженио се Селеном Михаиловић, домаћицом из Клинаца, удовицом Сретена Радосављевића из Пауна, који је погинуо у I светском
рату. Неко време живели су у њиховој кући у Паунама. Добили су сина
Петра, који је умро као дечак и кћи Браниславу - Бранку, службеницу
удату за колегу Милана Павићевића из Ваљева.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 569;
М. Јовановић: Заборављено време, Ваљево, 1990; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 438 Споменица палим борцима и
жртвама фашистичког терора у општини Ваљево 1941-1945, Ваљево, 1995;
М. Радојчић: Чедомир Пејић, „Запис“ Мионица, 15. септембра 2005, 17.; М.
Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд,
2006, 362–365 и М. Радојчић: Пејић, Чедомир, БЛВК, Ваљево 2007/2008, књ.
III, 306-307; Казивање Боривоја Рафаиловића, пензионера из Робаја; Казивање
Милована Пејића, земљорадника из Робаја; Казивање Бранке и Милана Павићевића, пензионера из Ваљева.

ПЕТКОВИЋ, БОГДАН С., – Божа, земљорадник и резервни поднаредник, (Лалинци, Љиг, 1881Лалинци, 1. I 1922). Отац Светозар, пољопривредник,
старешина велике породичне задруге. Поред Богдана
имао је још четири сина који су били учесници рата, а
Војислав је и умро током Првог светског рата од задобијених последица.
Наводно, Богдан је учествовао и у комитским
четама по Косову и Македонији, па је признат и за
ратног добровољца. Учесник је свих ослободилачких
ратова од 1912. до 1918. године, као резервни поднаредник I чете I батаљона IX пешадијског пука Дунавске дивизије II
позива. Био је храбар и одважан борац, а посебно се истакао у акцијама
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на ушћу Дрине у Саву и Колубарској бици 1914. године. На положају
Парашница, у Црној Бари код Богатића, заробио је три руска војника
који су побегли из аустроугарског заробљеништва. Не знајући о коме се
ради једног од њих је ранио, а пошто се сазнало за њихову претходну
голготу приређено је право славље.
Са Батаљоном 1.300 каплара у Теочину код Горњег Милановца
добио је распоред на положају Крст. Искористио је ту прилику да се
пре пробоја фронта неопажено пробије у непријатељску позадину да
би обишао породицу и видео тек рођеног сина Десимира. Долазећи
кући дубоко у ноћ чуо је галаму. Прилазећи кући репетирао је пушку
и грунуо на врата. У кући је затекао шест непријатељских војника и с
прага још почео викати Пазите, другови! Опколите кући и никога не
пуштајте напоље. Затим непозваним гостима подвикну Предајте се,
да не гинете! и уперио пушку у њих. Они се згледаше и дигоше руке
у вис. Потом их је повезао, а онда приметио везаног оца, па га одрешио. Тада му укућани испричаше да су међу заробљеницима по тројица Чеха и Мађара. Пошто су му рекли да су се Чеси лепо понашали
одвезао их је и почастио. Потом их је све спровео у своју јединицу
коју је стигао у селу Планиница код Мионице. О његовом херојству
певани су и стихови.
По преласку преко Албаније Петковић се разболео па је доласком
на Крф упућен у Француску на лечење. Лечио се у Бизерти до завршетка Првог светског рата. Иако, потпуно не излечен вратио се у Србију и
од задобијених последица умро у родном месту, где је и сахрањен.
За заслуге у рату одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, руским Орденом Крст св. Ђорђа, Медаљом за храброст, а имао је Албанску споменицу и све друге споменице
за учешће у свим овим ратовима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Аноним: Како је поднаредник Богдан спасао оца
извесне смрти, РД, , 12. април 1915; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938,
570; Скопски ђачки батаљон 1914 – 7. Батаљон „1300 каплара“, Београд, 1969,
333; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1900, 322 - 323.
и 438; Д. Богдановић: Ради сина – до „Карађорђеве звезде“, „Напред“, Ваљево,
2498, 6. децембра 1996, 9; М. Радојчић: Петковић Богдан – Божа, БЛВК,
2007/08, III, 319; M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ,
47/2013, 113-114. и писана изјава Десимира Петковића из Лалинаца.

ПЕТРОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Д., земљорадник и молерски радник,
пешадијски каплар, (Обреновaц, 10. III. 1881 - ?, ?). Отац Дамњан, умро
1908, а мајка Перса 1910. године, пољопривредници. Редовни војни рок
регулисао у I чети II батљона V пешадијског пука у Ваљеву 1903/1904.
године.
Као каплар II чете II батаљона V пешадијског пука учествовао у
балканским и I светском рату. Као најхрабрији у својој чети предложен
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је за неко одликовање. Одликован је Сребрним војничким Oрденом
Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је издат указ 11.123.
Осамнаестог новембра 1914. године на положају Рудник, по наредби командира чете са командиром вода Аврамом Добричић из Лајковца и још
пет бораца бомбама пробио је аустроугарски фронт.
Тиме је непријатеља одбацио на други положај. У
мају 1915. године чамцем послат је са два војника да
испита да ли се на једној ади код Шапца налазе
непријатељски војници. На положају Флока 13 септембра 1916. године Бугари су изненада напали наш
ров. Тада је одступила цела његова чета, а у рову је
остао он са два три војника. Дочекали су Бугаре и
бомбама их одбацили натраг.
Као изузетно храбар и пожртвован борац био је два пута тешко
рањен. На положају Рудник 20. новембра 1914. пушчаним метком
рањен је кроз обе ноге. Током борби на Кочобеју 12. октобра 1916.
рањен је у леву ногу. Пребијена му је била цеваница па је и део кости
извађен.
Поред Ордена Карађорђеве звезде са мачевима одликован је Златном медаљом за храброст Милош Обилић, Албанском споменицом и
Споменицом за учешће у рату 1914-1918. године.
После рата вратио се у Обреновац и углавном радио као молерски
радник. У браку са Даницом дев. Јовановић, рођ. 1897. године имао је
сина Светозара, рођеног 1922. године који је учио за столара. Током
1934. године живео је у Обреновцу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд , 571; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 438.

ПЕТРОВИЋ, ЈАКОВ С., земљорадник и
резервни поднаредник (Скрађани, Шабац, 14. VIII
1891 - ?, ?). Отац Стеван, земљорадник, умро
1914. и мајка Јелица, домаћица, умрла 1899. године, били пољопривредници слабог материјалног
стања. Јаков је био ј безземљаш имао је само кућу
и два ара окућнице.
Војску је служио 1913/1914. године у IV чети
IV батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву.
Учествовао је и у Другом балканском рату и био
рањен у леву ногу 9. јула 1913. године на положају Говедарник. Као пешадијски поднаредник I
чете I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива учествоваo je у Првом светском рату и починио више јуначких дела. При пре313

лазу Саве и борби код сремског села Купинова починио је подвиг и
одликован је Сребрном медаљом за храброст. Са поручником Маџаревићем прелазио је и на Мишарску аду где је водио борбу, па је одликован Златном медаљом за храброст. Првог августа 1916. године за време
борби на Кајмакчалану, као вођа патроле сам је заробио 47 бугарских
војника, један митраљез и један телефонски апарат. За овај подвиг
одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред наведених одликовања имао је Албанску споменицу.
Још два пута је рањаван у Првом светском рату. Септембра 1914.
код села Брасина недалеко од Малог Зворника у леву ногу. Током 1916.
године за време борби на Рововској коси рањен је на четири места – на
два места у десну ногу и по једно у леву плећку и леву ногу.
Оженио се Јелицом дев. Белић, домаћицом. Деце нису имали. У
периоду између два светска рата живели су у поцерском Добрићу.
Током 1924. године је суђен на две године затвора због више кривичних дела крађе.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 571 и
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 438.

ПЕТРОВИЋ, МАРКО П., свештеник , политичар и народни посланик (Бранковина, Ваљево, 28. I
1846 – Београд, 11. V 1918). Отац Петар и мајка
Марија, пољопривредници доброг имовног стања.
Основну школу учио је у Ваљеву а нижу гимназију
у Шапцу. Богословију је учио и завршио у Београду.
Од рукоположења за ђакона у Шапцу 6. августа
1866. поповао је у родној Бранковини. Био је вредан
и разборит човек, добар свештеник и одличан
говорник. Због потребе школовања деце 15. новембра 1891. године прешао је за пароха Вазнесењске цркве у Београду.
Мада је као прота града Београда имао право да службу не врши остао
је у њој до краја живота. До 1914. године био је и старешина поменутог
храма у Београду.
Као истакнути члан Радикалне странке активно је учествовао у
политичком животу Србије и дуго био њен вођа у ваљевском крају. Од
1877. до 1903. девет пута биран је за народног посланика. Био је и председник радикалског посланичког клуба у Народној скупштини Краљевине Србије (1891). За време Првог светског рата био је одређен за таоца али га то није ни поколебало ни уплашило.
Сарађивао је у више листова и часописа. За Ваљевске новине често
је слао извештаје из Народне скупштине и друге прилоге. Посебно су
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му била интересантна Писма са села које је објављивао из броја у број.
Извесно време био је уредник Весника српске цркве.
Црквене власти су га још 1890. одликовале протојерејским чином и
напрасним крстом, што је било ретко одликовање у то време. За старешину свештенства града Београда, односно архијерејског намесника
постављен је 1904. године. Државне власти су га одликовале Таковским
крстом IV реда, Oрденом Светог Саве IV реда, Oрденом Карађорђеве
звезде IV реда, Oрденом белог орла III реда и Споменицом за проглас
Краљевине Србије. Имао је и Румунску круну III реда. Орден Карађорђеве звезде добио је међу првима на предлог министра финансија.
У браку са Станицом имао је синове: Божидара (умро 1890); Богољуба, рачуноиспитача и Богдана, трговца, те кћери: Даринку, Новку и
Зорку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СН, Београд, 8. IX 1904; СН, Крф, 16. VI 1918
(Некролог); Алманах Пашић, Београд, децембар 1924, 5-6; Л. Лазаревић: Прота
Марко Петровић, „Наша нахија“, Београд, 1926, 90-96; НE, Загреб,1928, књ. III,
343; Л. Лазаревић: Мали поменик, Београд, 1935, 284-286; Б. Вујовић: Бранковина, Београд, 1983, 105-106; Вазнесењска црква у Београду, Београд, 1984, 88-90;
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости, Ваљево,1987, 125-127; М. Петровић
Мингеј: Прота Марко, „Напред“, Ваљево, 10. IV 1887, 20; М. Перишић: Ваљево
град у Србији крајем 19 века (1870-1903), Ваљево, 1997, 184-189, 191 и 193. и З.
Ранковић: Петровић, Марко, БЛВК, Ваљево 2007/2008, III, 330-331.

ПЕТРОВИЋ, МИЛОРАД С., жандармеријски
наредник (Комирић, Осечина, 5. VI 1889 – Осечина,
?). Отац Симеун – Сима и мајка Иконија, пољопривредници. Основну школу завршио је у месту рођења. Oстао у селу да се бави пољопривредном производњом.
Српско-турски рат 1912. затекао га је на одслужењу редовног војног рока у Ваљеву, у пољској
артиљерији. Већ тада је био подофицир и борио се у
VII батерији III дивизиона Дринске дивизије. Ратно
крштење доживео је на Рујну, где се водила огорчена борба и захваљујући натчовечанским напорима Срби су били успешнији. Наши су
добили задатак да потисну Турке из Битоља и поврате 12 топова које су
они запленили од Грка. Захваљујући вештини наших старешина и
пожртвовању војника у неравноправној борби наши су успели да свечано уђу у Битољ и врате топове. Потом су ратовали у Скадру, Штипу и
Овче пољу, где су их Бугари напали у току ноћи али смо их одбили. П.
батерија је изашла на положај Ретке букве и борба је вођена према
Ћустендилу. У тој борби он је рањен у леву руку. За остварене успехе
добио је Сребрну медаљу за храброст Милош Обилић. По закључењу
мира и демобилизацији Дринске дивизије као подофицир задржан је и
упућен у Скопље.
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Тек што је 1914. дошао кући на шестонедељно одсуство Аустроугарска је објавила рат Србији. По позиву мајора Лазаревића ступио је у
IV пољску батерију Дринске дивизије у којој је остао до завршетка
рата. Одређен је да као нишанџија са својим топом, сиђе са Цера до
Лешнице. Тамо преко Дрине, у Јањи, на црквеном торњу, непријатељ је
поставио своје сигналисте с барјачићима, који су давали знаке јединицама. Муницијом из његовог топа сигурним погоцима порушен је
торањ и ликвидирани присутни војници.
На путу ка Гучеву и Еминовим водама његова батерија са четири
топа се задржала на Великој бобији. Наређено је да са својим одељењем
свуче топ до реке Штире и уништи митраљез који им је спречавао прилаз
Гучеву. Непријатељ је приметио њихово кретање и осуо паљбу из митраљеза с леве стране. Без ичијег наређења опалио је неколико метака, а
изненађени противнички војници, напустили су митраљез. Скоро истовремено с десне стране почео је да пуца други њихов митраљез, па је
изгледало да ће их све побити. Пошто је његова посада беспрекорно
функционисала поново је нанишанио и ућуткао и тај други митраљез.
Када су паралисали и трећи могли су несметано да гађају непријатељску
пешадију. Након тога уследило је наређење за прелаз преко Штире и
продор ка Гучеву. За уништавање непријатељских оруђа (топова и
митраљеза) с друге стране реке Штире који су сејали смрт у редовима
наше војске и спречавали њен излазак на Гучево одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, који је добио тек 1916.
године, на коти 1212 испод Кајмакчалана. О томе је објављен указ 2.053.
Учествовао је и у многим другим борбама. Посебно је био запажен
на положају Шерметовац, код Шумаревића кућа, у Осладићу. Његов
топ је гађао непријатељску пешадију док она није дошла под саму цев.
Потом их је гађао картечом око два и по сата у тако задржао њихово
даље надирање. По наређењу расходовао је свој топ и повлачио се преко Ваљева и Крагујевца. Касније се борио у борбама за Београд и Смедерево, повлачио преко Албаније. Учествовао је у пробоју Солунског
фронта и прогону непријатеља из земље.
По демобилизацији запошљава се у жандармерији у Осечини, где је
пензионисан 1937. године у чину наредника. Имао је још пет одличја. У
браку са Косаром имао је сина Драгутина, каменорезачког радника који
је умро 1932. године у Осечини у 20. години и кћи Наталију. И брат му
Милутин био је носилац Карађорђеве звезде са мачевима .
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 572;
Србија у ратовима 1912-1918 с посебним освртом на Ваљевски крај, Ваљево,
1972, 208. и 211; Глас Ваљева, Ваљево, 24. априла 1932, 4; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 438; М. Радојчић: Комирић
и Комирићанци, Календар Колубара, Ваљево, 2009, 238; Г. Н. Шимић: Комирић
некад и сад, Шабац 2009, 60; М. Радојчић: Рађевски витези слободе, „Призор“,
Лозница, 2010, IX, 116 – 127; М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве зве-
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зде, ГИАВ, Ваљево 45/2011, 69 – 92. и Казивање Продана Петровића, председника ОО СУБ НОР-а Осечина из Комирића;.

ПЕТРОВИЋ (РАКИЋ), МИЛОРАД, студент
права и резервни пешадијски потпоручник (Рогачица, Бајина Башта, 2. XI 1891 – Кајмакчалан, 11.
IX 1916). Као студент треће године права укључио
се у Скопски ђачки батаљон 1.300 каплара и био
на двомесечној обуци. Наредбом Врховне команде
произведен је у чин каплара 2. новембра 1914.
године, а у чин поднаредника 4. новембра исте
године. Из Ђачког батаљона распоређен је I чету
IV батаљона XVII пешадијског пука. Учествовао је
у борбама против Аустријанаца код Шапца.
Касније је унапређен у чин потпоручника и постављен за водника.
Са војском се повлачио преко Албаније, и слаб и изнурен, стигао
на Крф. Иако болестан чим су почеле борбе, прикључио се својој јединици и са њом учествовао у јуришима на Кајмакчалан. Погинуо је у једном од тих јуриша и сахрањен на положају Плоче.
За храброст одликован је Карађорђевом звездом са мачевима и
Медаљом за храброст. Био је јединац и оставио стару самохрану мајку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд Батаљона 1300 каплара; Ратник, Београд, март 1923, 172; Споменица студентима Београдског универзитета погинулим у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1918. год, Београд, 1930,
44; Љ. Гавриловић: Петровић Милорад, БЛЗО, Београд, 2006, 551; Љ. Гавриловић: Петровић Ракић Милорад, БЛРК, Бајина Башта 2008, 252.

ПЕТРОВИЋ, МИЛУТИН С. – Симиновац, земљорадник и
каплар (Комирић, Осечина, 29. V 1892 – Комирић, 25. X 1944). Отац
Симеун – Сима и мајка Иконија, пољопривредници. Завршио основну
школу; живео у месту рођења и бавио се пољопривредом.
Kao каплар V пешадијског пука Дринске дивизије био је учесник
Првог светског рата и показао се изузетно храбрим, спретним и пожртвованим. За заслуге у борби на Хан Пијеску одликован је Златним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је издат указ 10.102.
У периоду између два светска рата припадао је Радикалној странци.
Од формирања четника ДМ био је у њиховим редовима. Био је четнички командант места и као такав починио ратне злочине. Зато је по доласку нових власти стрељан. Као народни непријатељ стрељан му је и син
Радомир – Рада. А брат Милорад био је носилац Карађорђеве звезде са
мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд, 572; Србија у ратовима 1912-1918, с посебним освртом на Ваљевски крај, Ваљево, 1972,
стр. 211; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990,
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438; Матичне књиге рођених и умрлих у Завлаци; М. Радојчић: Комирић и
Комирићанци, Календар Колубара Ваљево, 2009, 238; Г. Н. Шимић: Комирић
некад и сад, Шабац 2009, 60; М. Радојчић: Рађевски витези слободе, „Призор“,
Лозница, 2010, бр. 9, стр. 116 – 127; М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево 45/2011, 69 – 92 и Казивање Продана Петровића,
председника ОО СУБ НОР-а Осечина из Комирића;.

ПЕТРОВИЋ, РАНКО А., професор и народни посланик (Брезовице, Ваљево, 6. XII 1854 – Београд, 29. I 1910). Отац Андрија и мајка
Милица, пољопривредници. Основну школу завршио у Ћелијама 1864,
потом извесно време провео у Ваљеву на изучавању заната. Образовање је наставио у Првој мушкој београдској гимназији и Великој школи
(Природно-математички одсек), где је дипломирао 1873. године.
Од 1877. године налазио се у државној служби, најпре као практикант у Министарству просвете и црквених дела да би 21. маjа 1879.
постао предавач у Шабачкој гимназији. Од јесени 1884. био је хонорарни предавач Друге београдске гимназије. Током 1890. године постао је
управитељ Нишке учитељске школе и ванредни члан Главног просветног савета Србије. По личној жељи 8. априла 1894. смењен је са те
дужности, а 2. јуна исте године пензионисан.
Реактивиран је 1. јануара 1897. године и постављен за секретара I
класе, а потом референта основне наставе у Министарству просвете и
црквених дела. Касније је службовао као професор Прве београдске
гимназије, а потом и Треће београдске гимназије где је 29. априла 1906.
постављен за директора. На тој дужности и смрт га је затекла.
За време студија укључио се у рад студентског удружења Побратимство, које је било политички блиско учењима Светозара Марковића. Учествовао је у Српско-турском рату 1876. године. Политички је
припадао Радикалној странци, од њеног настанка, и због тога често
бивао премештан и излаган репресији. Извесно време и протеран у
завичајне Брезовице.
Сарађивао је у Просветном гласнику и Наставнику. Написао је уџбеник Основи хемије за ученике средњих школа (Београд, 1895), али и расправу Тирићева злочинства у Нишкој учитељској школи (Београд, 1895).
У неколико скупштинских сазива биран је за народног посланика.
На парламентарним изборима одржаним 14. септембра 1890. године
био је носилац листе Радикалне странке у Ваљевском округу и изабран
за народног посланика.
Добитник је више одликовања и других признања. Поред осталих
на предлог министра просвете 29. јуна 1904. године међу првима добио
је Орден Карађорђеве звезде IV реда.
У браку са Александром (рођ. Крстић из Београда) склопљеном
1888. године имао је десеторо деце.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СН, Београд,, 8. септембра 1904; ПГ, Београд,
априла 1906, 248; Политика, Београд, 30. јануара 1910; Л. Лазаревић: Мали
поменик, Београд, 1934, 293-295; Споменица о стогодишњици Прве мушке
гимназије у Београду 1839- 1939, Београд, 1939, 359, 454; Ј. Цвијић: Из успомена и живота, Београд, 1965,41; Р. Петковић: Учитељска школа у Нишу,
„Нишки зборник“, Ниш, 1976, 2,51-61; М. Ј. Стојимировић: Силуете старог
Београда, Београд, 1987, 2, 182; Р.М. Драшковић: Ваљево у прошлости, Ваљево, 1987, 134; М. Перишић: Ваљево град у Србији крајем 19 века, Ваљево,
1997,193; М. Радојчић: Ваљевац – директор Треће београдске гимназије,
„Напред“, Ваљево, 16. VI. 2000, 10. и М. Радојчић: Петровић, Ранко, БЛВК,
Ваљево, 2007/2008, III, 339.

ПЕТРОВИЋ, СРЕТЕН Р., резервни пешадијски потпоручник
(Бресница, Коцељево, ? – положај Мало Ниџе, 9. VIII 1916), водник III
чете III батаљона XVII пешадијског пука. Одликован официрским
Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена о чему је објављен
указ 31. 224..
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: „Ратник“, Београд, мај 1923, 155; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 572; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 438.

ПЕТРОНИЋ, РАДОМИР О., официр - пешадијски бригадни генерал (Осладић, Ваљево, 22. I
1879 – Ниш, 1934). Потиче из угледне сеоске породице која је дала више познатих, па и значајних
личности. Отац Обрад, трговац, а мајка Анка, домаћица. Основну школу учио је у ваљевској Kаменици; пет разреда гимназије завршио у Ваљеву, а
шести у Шапцу. Нижу школу ВА похађао је као
питомац XXXII, а ВШ ВА XIV класе.
У чин пешадијског потпоручника произведен је
2. августа 1901. и одређен за водника у V пешадијском пуку, где је остао до 30. септембра 1906, када је прекомандован на
исту дужност у XIV пешадијски пук. Чин капетана II класе добио је
1910. и био командир чете у истом пуку. У Српско-турском рату 1912.
борио се као командир чете I батаљона XIV пешадијског пука II армије.
Учествовао у борбама ове дивизије од Ћустендила – Кратова, преко
опсаде и освајања Једрена. У Српско-бугарском рату као капетан I класе, командовао четом у XIV пешадијском пуку при одбрани Пирота.
Kao мајор у Првом светском рату 1914-1918. године командовао је
IV батаљоном XIV кадровског пука и III батаљоном XIV пешадијског
пука. Учествовао је у Церској бици и 1915. при одбрани Београда.
Командовао је у нападу и прибоју Солунског фронта на правцу Слоно
уво – Порој – Студена вода – Тополац све до ослобођења Срба, Хрвата
и Словенаца. Током ратовања показао је храброст и смисао за командо319

вање. Два пута је рањаван. Први пут 13. новембра 1914. године у главу
код Каменице. Други пут у леву ногу код кука у селу Борнице на
Леричном пољу 16. септембра 1916. године.
По завршетку рата командовао је XXXVI пешадијском пуку Бан
Јелачић и XIV пешадијским пуком. Потом је био командант пешадије
Моравске дивизијске области и помоћник команданта Моравске дивизијске области, на коме је положају и умро. Чин бригадног генерала
добио је 28. јуна 1927. године.
Одликован је Златном медаљом за храброст, Златном медаљом за
ревносну службу, Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда;
Орденом Карађорђеве звезде IV реда, Орденом белог орла V реда,
Орденом Светог Саве III реда, Орденом Светог Саве IV реда, Орденом
југословенске круне III реда и свим ратним споменицама.
Био је ожењен Милицом, кћерком Димитрија Аничића трговца из
Књажевца. Имали су сина Драгослава (1913-1933) студента права.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1339/271; Споменица XXXII
класе Војне академије, Београд, 101; М. Петронић: Моји записи и сећања,
Ваљево, 126 и 127; Србија у ратовима 1912-1918. са посебним освртом на
Ваљевски крај, Ваљево, 1972, 218-220; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац, 1990, 222. и 223; М. Радојчић: Петронићи из Осладића,
„Напред“, Ваљево, 18. и 26. септембра 1997,5 и Ж. Живковић: Осладић - летопис незаборава, Ваљево, 2007, 48 и 49. М. Радојчић: Петронић, Радомир, у
књизи БЛВК, Ваљево, 2007-2008, књ. III, 345; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 244;.М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски алманах, Београд, 2013, VII, стр.
66. Ж. Живковић: Сто најпознатијих из Осладића, Осладић, 2013, 52-53.

ПЕШИЋ ЧЕДОМИР, капетан - командир чете у V пешадијском
пуку, погинуо је у борбама на Кајмакчалану. Одликован је орденима
Карађорђеве звезде са мачевима и белог орла. Имао кћи Љубицу Пешић
– Пушић, која је седамдесетих година XX века живела у Београду, Улица Сарајевска бр. 76.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Голгота и васкрс Србије 1916-1918, Београд
1971, 416.

ПЛАЗИНА МИЛОВАН, официр - пешадијски пуковник и (Губеревци, Чачак, 29. X 1864 – Београд, 3. II 1921). Као земљорадник са
само четири разреда основне школе и редов ступио је у српску војску и
борио се Српско-бугарском рату 1885. године. Још тада показао је многе војничке врлине и смисао за командовање. Примљен је у активну
службу и произведен у подофицирске чинове.
Као подофицир вредно је радио и упорно учио, па је другима служио за пример. Мало је било официра који су тако темељно познавали
трупну службу као он. У чин пешадијског потпоручника унапређен је
1892. године. Већ 1900. био је капетан.
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До 1893. био је водник у пешадији, ађутант Пиротске пуковске
окружне команде (1894-1898), потом командир чете у пешадији (18981902), командант батаљона у пешадији (1902-1905) а од 1909. до 1912.
године командант пука у пешадији.
У Српско-турском рату 1912/1913. године био је
командант V пешадијског пука Краља Милана. У
борбама око Скадра посебно се истакао јуначким
држањем, паметним и умешним вођењем трупа. Од
почетка II балканског рата био је командант X
(Таковског) пука II позива. Био је веома запажен у
борбама на Власини и приликом заузимања Босилеграда. Још 1913. године имао је Орден Карађорђеве
звезде са мачевима IV реда.
За време Првог светског рата био је командант
Подрињског и Власинског одреда, заступник команданта и помоћник команданта Шумадијске дивизијске области. У чин пешадијског пуковника унапређен је 1. октобра 1915.
године. Спадао је у групу старешина које су у рату 1912-1918. године
показала одличне командантске способности. После рата био је командант места у Скопљу и судија Дивизијског војног суда.
Био је ожењен учитељицом Новком, рођ. Ковачевић. Сахрањени су
на Новом гробљу у Београду, парцела 27, ред 3, гробно месо 78. Изнад
њихове гробнице подигнуте су мушка и женска глава у рељефу од
бронзе, рад вајара Симеона Роксандића.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, септембра 1921 – 159-162; НЕ,
Загреб, 1928, III, 400; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 573; Први балкански рат 1912-1913, Београд, 1959, 232; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 327, и 439; М. Бјелајац: Мемоари армијског генерала Богољуба С. Илића, Београд, 1995, 64 и Запис са надгробног споменика.

ПОПОВИЋ, др ВЛАДИМИР А. – Стари др
Влада, лекар и санитетски пуковник (Јагодина, 17. II
1867 – Ваљево, 21. V 1935). Отац Атанасије, дугогодишњи јагодински свештеник, мајка Марија (рођ.
Ваљевац) . Основну школу учио је у Јагодини, а
седам разреда гимназије у Крагујевцу. Пред крај студија на Филозофском факултету Велике школе у Београду добио је државну стипендију и уписао студије
медицине у Бечу, које је завршио 1894. године.
Са дипломом доктора целокупне медицине вратио се у земљу и почео радити као срески лекар у
Љубовији и Соко Бањи. Потом је био војни лекар у Нишу и Ћуприји.
Од 1902. радио је у Санитетском одељењу МВ и као наставник Хигијене
на ВА у Београду.
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Од марта 1906. је референт санитета у Дринској дивизијској области и шеф Војне болнице у Ваљеву. Током балканских и Првог светског рата био је референт санитета Дринске дивизије I позива. У Солуну постаје управник Војне болнице и председник суперревизијске
комисије. По окончању рата поново се враћа за референта у Дринску
дивизију у Ваљеву. Пријавио је надлежном суду у Ваљеву нанету ратну
штету од 18.326. динара а признато му 13.650 динара.
Овај човек широке културе и образовања; зналац немачког, француског и енглеског језика; козер, књижевник и пријатељ историје и
народног здравља, написао је и објавио велики број стручних и популарних хигијенских и медицинских чланака у Здрављу и Ратнику.
Активно је учествовао у оснивању Друштва за народно здравље у
Ћуприји 1901. године са др Вукадиновићем и др Рибникаром. Упорно
се заузимао за унапређење и развој Сокобањске и Рибарске бање и младеновачког Солтерса.
У јесен 1906. учествовао је у оснивању Читаонице војних лекара у
Ваљеву, а почетком 1923. године био је међу покретачима листа Народни учитељ, чије издавач био Ваљевски окружни одбор за народно просвећивање. Превео је Беконове Есеје и књигу Блеска Ибонеса Тиранија
Алфонса Тринаестог, али су му током ратова од 1912. до 1918. године
ти рукописи нестали. Преводио је и дела из медицинске струке (Морал
и хигијена полног живота Е. Фингера 1920). Посебно је несебично
помагао млађим колегама, болеснима и немоћнима. Често је и радо
држао јавна предавања. Написао је и објавио књиге: Предохрана код
заразних болести у војсци (1908); Ковиљача (1912); Српски солтерс код
Младеновца (1906) и Сунце и ваздух (1923).
У браку са Зорком рођ. Симић имао је петоро деце. Троје му је умрло у Ваљеву од 1908. до 1910. године од шарлаха. Кћи Радојка 1919.
године удала се за Јосипа К. Прикелмајера, апотекара у Ваљеву и Београду. Син Атанасије (1902-966) био је професор Београдског универзитета.
За свој предан и плодан рад др Владимир А. Поповић добио је
више одликовања и других јавних признања. Поред осталог имао је и
Орден Карађорђеве звезде IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК; СН , Београд, 8. септембра 1904, 1;
Сунце и ваздух, „Глас Тамнаве“, Уб, 15. априла 1923, 3; Др Владимир Поповић,
„Глас Ваљева“, Ваљево, 21, 26. маја 1935; Српско лекарско друштво 18721972. Споменица, Београд, 1972, 189-190; В. Станојевић: Историја српског војног санитета, Београд, 1992, 155; М. Исић: Материјално страдање ваљевског
становништва у Првом светском рату, Ваљево, 1996, 31; М. Милановић:
Биографски лексикон Познати српски лекари, Београд, 2005, 678; Ваљевска
болница (1867 -2007), Ваљево, 2007, 19, 20 и 25-26; Н. Девура: Здравство Азбуковице (1836-2006), Љубовија, 2007, 54, 56 и З. Ранковић и Н. Станојловић:
Поповић, Владимир А, БЛВК, Ваљево, 2007/2008, III, 365-367.
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ПОПОВИЋ, ДРАГОЉУБ Л., официр - артиљеријски бригадни
генерал (Ваљево, 30. IV 1870 - ?, ?). Отац Лука, терзија, мајка Персида Перса, домаћица. Основну школу и нижу гимназију учио у месту рођења, а више разреде у I мушкој београдској гимназији. По положеној
матури ступио у ВA 15. септембра 1889. године, са XXII класом. Говорио је немачки и француски језик.
У чин артиљеријског потпоручника произведен 1892; капетана II
класе 14. априла 1901; мајора 12. јула 1906. године. Чин артиљеријског
пуковника добио је 1. октобра 1915. године. За бригадног генерала унапређен је 21. октобра 1923, а пензионисан 11. априла 1928. године. До
1898. био је водник у пољској артиљерији, до 1903. командир II пољске
батерије, до 1906. командир II коњичке батерије, а до 1912. командант
III дивизиона Моравског артиљеријског пука и помоћник команданта
Моравског артиљеријског пука.
У балканским ратовимa борио се као помоћник команданта пољске
артиљерије Тимочке дивизије I позива. На почетку Првог светског рата
био је командант дивизиона у Шумадијској дивизији II позива, од 1915.
командант дивизиона у Моравској дивизији II позива; од марта 1916.
командант Шумадијског артиљеријског пука, а од 4. октобра до 16.
новембра 1918. командант места у Урошевцу.
После Првог светског рата био је командант Љубљанске окружне
команде, а потом за кратко командант Источног корушког одреда; од
1919. до 1921. је командант Прве артиљеријске подофицирске школе.
Касније је кратко био помоћник команданта Косовске дивизијске области, па на служби у управи Војно-техничког завода, те помоћник
команданта Битољске дивизијске облати, затим командант Шумадијске
артиљеријске бригаде, па на служби у штабу Шумадијске дивизијске
области и од 9. априла 1925. до пензионисања начелник Артиљеријског
одељења V армијске области.
За заслуге у миру и рату добио је више домаћих и страних одликовања и других признања. Поред осталог од домаћих одликовања имао
је: Медаљу за војничке врлине, Златну медаљу за храброст, Орден
белог орла V степена, Орден Карађорђеве звезде IV степена, Златну
медаљу за храброст (1914/15), Орден белог орла III степена, Орден Светог Саве IV степена. Имао је и Албанску споменицу и све споменице за
учешће у ратовима од 1912. до 1918. године. Од страних одличја добио
је: бугарски Орден св. Ђорђа са мачевима, енглески Орден св. Михаила
и св Ђорђа III степена, руски Орден св. Ане II степена и француски
Орден ратног крста.
Од 1896. био је у браку са Милицом, кћерком Борисава Лукића,
кафеџије из Ваљева. Имали су две кћери и једног сина.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП К ; НЕ, Загреб 1928, 487; Ко
је ко?, Загреб, 1928, 119; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 573; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 439; М. Бјелајац:

323

Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 249 250; М. Радојчић: Поповић, Драгољуб, БЛВК, Ваљево, 2012/2013, књ. IV, св.
16. 7-8; М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, „Ваљевски
алманах“, Београд, 2013, VII, 66.

ПОПОВИЋ, ЉУБОМИР С., земљорадник,
резервни пешадијски поднаредник и граничар (Мачкат, Чајетина, 15. VI 1887 - ?, ?). Отац Стеван и мајка
Јагода, пољопривредници. До балканских ратова
живео у родном месту и бавио се пољопривредом.
Војску служио од 1. априла 1909. године у I чети I
батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву.
У балканским ратовима као резервни пешадијски поднаредник борио се у истој војној јединици. За
време Првог светског рата борио се у одреду војводе
Вука (Поповића). Рањен је 10. новембра 1914. године
током Колубарске битке. Био је изузетно храбар и пожртвован борац и
истицао се у више борби, а нарочито у борби код Лерина, на Кајмакчалану и на Сивој стени.
Добровољачки Вуков одред 12. септембра 1916. године је водио
тешку борбу на Леринском пољу. Љубомирова јединица се налазила у
непосредној близини железничке станице где је нападнута од бугарске
пешадије, потпомогнуте коњицом, али су комите одбиле све нападе и
нанеле непријатељу велике губитке, мада ни њихови нису били занемарљиви. Међу првима је јуришао на Борисов град, секао бодљикаве
жице на Сивој стени, купио рањене другове по бојишту и односио у
пољску болницу.
Одликован Медаљом за храброст, Сребрним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима, Албанском споменицом и споменицама за учешће у ратовима.
По завршетку Првог светског рата радио је као гранични каплар у
селу Олакица, срез мосурички. Био је на служби у XLI чети X пододсека. Живео је са супругом Стојаном.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АJ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 573; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 439. и М. Р.
Ђенић: Златибор у Великом рату, Чајетина 2006, 189-190.

ПОПОВИЋ, ПЕТАР К., официр, артиљеријски пуковник (Ваљево,
5. XI 1870 – Беч, 26. V 1921). Отац Коста, трговац - бакалин, народни
посланик и председник Ваљевске општине, мајка Стефанија – Стевка,
домаћица. Основну школу завршио је у месту рођења, а шест разреда
гимназије у Београду.
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Са XXII класом 15. септембра 1889. године ступио је у ВА. Први
официрски чин добио је 16. септембра 1892. године. Чин капетана II
класе добио је 1899, а мајора 29. јуна 1904. године. Артиљеријски
пуковник постао је још 30. октобра 1913. године. Очигледно био је способан и веома перспективан старешина.
Официрску каријеру започео је као водни старешина у III батерији Дринског артиљеријског
пука и у њој радио до 1. августа 1894. Потом до 2.
новембра 1894. био је в. д. управника Профијентног слагалишта у Чачку, па опет водни официр III
батерије Дринског артиљеријског пука у Ваљеву.
Наставу у ВШ ВА похађао је од 1. октобра 1896. до
1. октобра 1898. године.
Касније је радио као в. д. командира батерије у
Шумадијском и Градском артиљеријском пуку, а од 1904. био је командант дивизиона. У два наврата био је наставник артиљерије у ПШ. У
међувремену од 1. априла 1909. до 1. јуна 1912. био је ађутант Краља
Петра I Карађорђевића и управник његовог двора.
Активно је учествовао у оба балканска и Првом светском рату. Најпре као референт артиљерије Тимочке дивизије II позива, а од 20. августа 1913. до маја 1916. као командант II тимочког артиљеријског пука I
позива. Потом је начелник артиљерије, прво у II, а затим у I армији. По
завршетку ратних сукоба све до смрти био је начелник артиљерије I
армијске области.
За заслуге у миру и рату од домаћих одликовања имао је: сребрну и
златну медаљу за храброст; два ордена белог орла V реда (1909 и 1916);
ордене белог орла IV и III степена; Oрден Светог Саве III реда и Oрден
Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, који је добио 1915. године.
Од страних одличја примио је: руски орден Свете Ане II реда; грчки
орден Меџeдија II реда, италијанску круну II реда, француски Орден
Легије части IV реда и француски Ратни крст.
У браку са Јулијаном, кћерком Влајка Антонијевића, трговца из
Чачка имао је сина Светозара и кћери Софију и Десанку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1408/276; ИАВ, ЗМК,
Матична књига рођених ваљевске цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 574; Р. М. Драшковић: Кнез Милошева улица, „Напред“, Ваљева, 30. маја
1969; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Београд 1972,439; М.
Радојчић: Поповић Петар у БЛВК, Ваљево, 2012/2013, књ. IV, XVI, 24; Запис
са надгробног споменика.

ПОПОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Ј. – Кића, земљорадник и коњички
каплар (Вукона, Уб, 1892 – Ваљево, 1926). Потиче из имућне, бројне и
угледне сеоске породице. Отац Јанићије и мајка Станка (рођ. Лазаревић), пољопривредници, поред њега имали су још пет синова – Ђурђа,
325

Стојадина, Спасоја, Златомира и Дамњана. Светислављева браћа Спасоје и Стојадин и синовци Душан Ђурђев и Момчило Стојадинов страдали су у партизанским редовима. По завршетку основне школе остао је у
селу и бавио се пољопривредом. Био је црнопут, крупан и снажан.
Важио је за доброг и вредног радника.
У Првом светском рату борио се као припадник
Другог коњичког пука Цар Душан II коњичке бригаде и имао чин резервног каплара. Учествовао је у
борбама на Церу и Дрини, при повлачењу преко
Црне Горе и Албаније и у пробоју Солунског фронта. Важио је за једног од најхрабријих и пожртвованијих бораца у својој јединици.
Током борби на Церу иза наше војске остао је
пушкомитраљез. Како се већ оскудевало са оружјем
и муницијом, под снажном ватром противничких
куршума, вратио се, узео митраљез и понео га са
собом. За храбро држање и тај подвиг одликован је Златним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је руски Орден Светог
Ђорђа и још нека одликовања и друга признања.
По окончању ратних сукоба вратио се у родно место и наставио да
се бави пољопривредом. Припадао је Земљорадничкој странци али није
испољавао неку запаженију активност. На једној сеоској свадби тркао
се са другима стојећи на фијакеру. Изгубио је равнотежу, испао из
фијакера и потиљком ударио о тврду подлогу. Умро је у највећим мукама у ваљевској болници. Његовој сахрани присуствовали су многи
житељи овог и околних села, а ђаци вуконске школе певали су Вјечнаја
памјат.
У браку са Смиљком (рођ. Манојловић из Трлића) добио је сина
Милоша, који је као студент машинства, током Другог светског рата
мобилисан у Ђачки четнички батаљон Марка Котарца и погинуо 1944.
године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 574;
П. Петковић: Тамнава у НОБ, Београд, 1974; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 439; М. Радојчић: Поповић Светислав у
БЛВК, Ваљево, 2007, књ. IV, св. XVI, стр. 25; М. Радојчић: Тамнавци носиоци
Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 46/ 2012, 117-153; М. Ашковић: Аутобиографија (рукопис), чува се у Српској академији наука и уметности у Београду,
сиг. бр. 14 612; Породична документација Поповића из Вуконе, Казивање
Милутина Миће Поповића, шефа Месне канцеларије Кожуар у пензији из
Вуконе.

ПОПОВИЋ, СВЕТОЗАР К., трговац - извозник и народни посланик (Ваљево, 1. X 1852 – Ваљево, 11. I 1933). Отац Коста, познати
ваљевски трговац, мајка Стана (рођ. Даниловић из Ваљева). Основну
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школу и трговачки занат изучио је у месту рођења. Ради трговине често
је одлазио у иностранство и спознао многе новотарије.
Имао је свој вештачки млин на Градцу, где је
остваривао значајне приходе. Заједно са Матејом
Ненадовић подигао је прву електричну централу у
Ваљеву 1900. године. Важио је за једног од највећих трговаца – извозника, па и најбогатијих људи
у Ваљеву на почетку XX века.
Налазио се међу оснивачима Радикалне странке, а кад се почетком XX века од ње одвојила
Самостална радикална странка био је међу њеним
предводницима да би се после неколико година
ипак вратио у Радикалну странку. Бивао је председник Окружног одбора Радикалне странке и
председник Трговачко-занатлијског одбора у Ваљеву. Четири пута
(1888, 1903, 1906. и 1908. године) биран је за народног посланика а
1901, и за сенатора. После Првог светског рата пријавио је причињену
ратну штету у износу од 323 307 динара а признато му је само 51 123.
динара.
Током 1881. године склопио је брак са Савком, кћерком Богића
Тошковића, трговца из Шапца.
За свој рад добио је више одликовања, награда и других признања.
На предлог министра унутрашњих послова 1904. године одликован је и
Орденом Карађорђеве звезде IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: МИАВ: ЗMK, Матичне књиге ваљевске цркве рођених, венчаних и умрлих; СН, Београд, 195, 8. септембра 1904; Д. М. Стојадиновић: Српска народна скупштина 1908-1912, Београд, 1911, 322; Н. С. С: Светозар К. Поповић (некролог), „Глас Ваљева, Ваљево, од 15. јануара 1933, 3; Р.
М. Драшковић: Кнез Милошева улица, „Напред“, Ваљево 30. маја 1969; М.
Трипковић: Ваљево 1900-1941, Ваљево, 1980, 40-54; 118; Р. М. Драшковић:
Ваљево у прошлости, Ваљево, 1987; М. Радојчић: Ваљевски градоначелници
(3), „Напред“, Ваљево, 11. новембра 1992, 24; М. Исић: Материјално страдање ваљевског становништва у Првом светском рату, Ваљево, 1996, 69, 104;
М. Перишић: Ваљево град у Србији крајем 19 века (1870-1903), Ваљево, 1997,
175, 195, 257, 288; А. К. Спасојевић: Електрифицирано Ваљево, Календар
Колубара за 1998, 146-160; З. Ранковић: Поповић, Светозар, БЛВК, Ваљево,
2012/2013, књ. IV, св. XVI, 25- 26.

ПОПОВИЋ, ЧЕДОМИР Д., земљорадник и редов (Царина, Осечина, 6. XI 1885 – Кајмакчалан, 8. IX 1916). Отац Драгић и мајка Стана,
пољопривредни произвођачи. Поред њега имали су синове Влајка и
Радомира. Живео је у месту рођења и бавио се пољопривредом на 15
хектара земље.
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Војску је служио као редов у III чети I батаљона V пешадијског
пука Краља Милана у Ваљеву од 1909. године. Био је добар и одговоран војник па је добио чин резервног пешадијског наредника.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату и често бивао
у првим борбеним редовима. Истицао се родољубљем, храброшћу и
пожртвовањем. Као редов III чете I батаљона V пешадијског пука
Дринске дивизије I позива посебно се истакао неопаженим преласком
на Мишарску ада и ефикасним убацивањем бомби у противничке ровове. Тешко је рањен у леву руку код Лознице 1914. године али ни то га
није одвојило од ратних другова.
Са осталим борцима српске војске повлачио се преко Косова и
Албаније. После краћег одмора и реорганизације наших јединица са
Крфа упућен је на Солунски фронт где се храбро и пожртвовано борио.
Храбро је пао у борбама за Кајмакчалан. Сахрањен је на војничком гробљу у селу Баточини.
За херојско држање одликован је Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен указ Њ. В. Краља
ФАО бр. 11.123 од 15. јуна 1915. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд Архива бивше српске војске; АЈ,
Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 574; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 439; М. Радојчић: Поповић, Чедомир,
БЛВК, Ваљево, 2012/2013, књ. IV , св. XVI, 30 и М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево 45/2011, 69 – 92

ПРОТИЋ, ВОЈИН И., официр - пешадијски мајор (Београд, 11.
IV 1875 – Кота 708, Еминове воде, 18. IX 1914). Детињство је провео у
кући оца Илије дворског протојереја. По завршетку београдске реалке
ступио је у НШ ВА. Још као млад старешина умешним опхођењем са
војницима због чега је уживао њихово велико поштовање.
Учествовао је у балканским ратовима као командант батаљона у VI
пешадијском пуку II позива и истицао се у више борби, а нарочито у
оној којом је командовао код Зборце хана 11. октобра 1912. године.
Потукао Арнауте, заузео Призрен и успоставио српску власт. На почетку Првог светског рата водио је I батаљона V пешадијског пука бранећи
прелазе преко Дрине. Посебно је грчевито седам дана бранио положај
Еминове воде. Није се одвајао од својих војника већ је и сам бацао бомбе на противника. Том приликом погођен је дум-дум метком и пао
смртно рањен на коти 708. Изнет је са положаја, a потом пренет и
сахрањен у Ваљеву.
Имао је више одликовања и других признања међу њима и Орден
Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Видовдан – илустрована историја српских ратова 1912-1918, Београд – Женева, 1921, књ. 3, 129-130.
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ПРОТИЋ, ЈОСИФ Г., официр - активни коњички потпуковник (Ваљево, 1884 – Београд, 1962).
Отац Гаврило, срески начелник и најстарији син
проте Јевте Поповића Кувеље, вође Бабинске разуре,
а мајка Јелена (рођ. Текић из Ваљева). Одрастао је у
Ваљеву, Београду и другим местима где је службовао његов отац. Уписао је Коњичку подофицирску
школу и произведен у чин коњичког поднаредника.
Још 1903 године одлази у комите да се бори против
турске власти на југу Србије и Македоније, где је
био познат под псеудонимом Смаил ага и близак
сарадник војводе Вука.
У балканским ратовима као поручник био је пратилац више познатих личности, међу којима и принца Ђорђа Карађорђевића.Током јесени 1914. био је обавештајни официр на Дрини, где је имао задатак да
хвата живе језике из противничког табора. Једне ноћи његова патрола
срела се са аустругарском патролом па је дошло до жестоког обрачуна.
Том приликом са своја два пратиоца успео је да зароби и на своју територију пребаци противничку патролу. Међу заробљенима био је Еберхард фон Клајцен, поручник аустроугарске војске који је потом размењен за једног заробљеног српског војника.
Учествовао је и у више других борби током Првог светског рата и
показао запажену храброст. На Солунском фронту био је апсанџија
Драгутину Димитријевићу Апису и друговима. За ратне заслуге добио
је више одликовања међу којима и Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, о чему је објављен указ ФАО 135.893. Почетком 1986.
године пронађене су забележене његове успомене са Солунског фронта
1917. године.
Активна војна служба престала му је 1939. године у чину потпуковника и на положају команданата гардијског пука у Земуну. Средином априла
1941. године заробљен је упућен у немачки логор Нирнберг. После рата
остао је у емиграцији и настањен у Белгији, као носилац белгијског Oрдена витеза краља Лепарда. Током 1952. године пронашао га је зет Радивоје
Марковић, чувени спортски репортер, који је био ожењен његовом кћерком Анђелијом (на слици) и наговорио да се врати у земљу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 575;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 439; С. Зец:
Аписов тамничар, Београд, 1987. и М. Радојчић: Прота Јевта Ф. Поповић
Кувеља (1823-1912), ГИАВ, Ваљево,46/ 2012, 5-47.

ПРОТИЋ, СВЕТИСЛАВ С. – Света, адвокат и резервни потпуковник (Горња Буковица, Ваљево, 3. I 1883 – Маутхаузен, 27. XI 1942).
Отац Спасоје, свештеник, најдуже службовао у горњобуковачкој парохији и имао звање протојереја, а мајка Радојка, домаћица. После основ329

не школе у месту рођења завршио гимназију у Ваљеву, Духовну академију у Кијеву потом Правни факултет у Београду145. Био је друг Драгише Васића из студентског социјалистичког клуба.
Као артиљеријски капетан I класе у резерви и
командир батерије учествовао је у Првом светском
рату. Био је изузетно храбар, спретан и пожртвован
али и увек присебан и оштроуман. Узимао је учешће и у летењу на извиђачким авионима ради осматрања противничких положаја како би их наша
артиљерија ефикасније гађала. За ратне заслуге
одликован је официрским Орденом Карађорђеве
звезде са мачевима IV степена.
По доласку из рата радио је кратко као судија, а
потом адвокат у Београду и Ваљеву. У судске процесе сумњивог исхода и заплетених односа у моралном погледу није улазио. Пред судом лепо и зналачки анализирао је правнички и психолошки сваки поступак који је од
значаја за судску пресуду и у корист одбране.
Схватајући значај авијације био је један од иницијатора оснивања
првог Аеро клуба у Ваљеву 1. јануара 1933. године и његов први председник. Припадао је Републиканској странци и на парламентарним
изборима 1925. године учествовао као њен посланички кандидат. У
мају 1937, са још 22 угледна адвоката, учествовао је у одбрани оптужених комуниста пред Окружним судом у Ваљеву. Важио је за веома
образованог, врло интелигентног и поштеног човека, па је уживао неподељене симпатије суграђана.
Као изразити монархиста и резервни потпуковник пред Други светски рат преузео је команду над четничком организацијом у Ваљевском
крају. Са групом политичких истомишљеника 6. јула 1941. изашао је из
Ваљева и основао групу четничких одреда и стао на њено чело. Потом
је био командант Рибничког четничког одреда са којим је разбио партизане у делу Среза колубарског.
У другој половини марта 1942. године позван је од стране Недићевих власти у Београд на договор. Мада су га неки пријатељи и познаници саветовали да не иде он је ипак отишао. Ухапшен је у упућен у концентрациони логор Маутхаузен, где је најпре убијен, а потом и спаљен.
Академик Д. Ђорђевић, тим поводом је написао: Његов живот као да
одсликавао судбину нашег народа.
Двадесет шестог јануара 1914. склопио је брак са Даринком Стефановић из Врања са којом је имао је кћи Радојку (удату Хаџи-Николић у
Београду) и два сина. Ратомир – Ратко, судски приправник, најпре је
као припадник краљевске југословенске војске био заробљен и интер145

Здравко Ранковић пише да је права студирао на Сорбони у Паризу.
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ниран у Немачку одакле се вратио 1942, а као резервни официр народноослободилачке војске погинуо у Шепку код Зворника 16. фебруара
1945. године. Часлав – Циле, студент, био је у четницима и заједно са
оцем интерниран у Немачку у заробљеништво. Њихова имовина је конфискована 1946. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига венчаних ваљевске
цркве; М. Шантић, Витези слободе, Београд 1938, 575; Србија у ратовима
1912-1918 с освртом на Ваљевски крај, Ваљево, 1972, 186 и 187; З. Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у Ваљевском крају 1919-1941, Ваљево,
1981, 33, 222 и 317; М. Јовановић: Заборављено време, Ваљево, 1990, 93; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 439; Д. Ђорђевић:
Ожиљци и успомене, Београд, 1994, I књ, 140; Б. Димитријевић: Ваљевски равногорци, Београд – Ваљево, 1995; Споменица палим борцима и жртвама
фашистичког терора општине Ваљево 1941-1945. Ваљево, 1995, 43; С. Радић:
Конфискација имовине у Ваљевском округу 1944-1946, Ваљево 2002, 108 и 109;
З. Ранковић: Протић, Светислав, Биографски лексикон Ваљевског краја,
Ваљево 2012/2014, књ. 4, св. 16, 42-43 Казивања Бранислава-Бранка Ломе
правника у пензији из Ваљева; Казивање Борислава-Боре Вујића, публицисте
из Ваљева и Запис са породичне гробнице.

ПУЛЕТИЋ, МАРКО Ж., студент права и
резервни пешадијски поручник (Горње Липово,
146
Колашин, 4. X 1891 – Кајмакчалан, 1. IX 1916) .
Отац Живко. Основну школу зaвршио је у Колашину, а даље школовање наставио је у Ужицу и Београду, где завршава Државну реалну гимназију.
Године 1912. је уписан на Правни факултет
Универзитета у Београду, где се школовао под веома тешким околностима. Балкански, а нарочито
Први светски рат омео је његове студије. Ступио је у добровољце и
убрзо се истакао задивљујући другове и старешине па је унапређен у
чин потпоручника, а потом и поручника..
Као поручник и водник II чете I батаљона V пешадијског пука једне ноћи пребаци се преко Саве, на непријатељску страну. Склоне се у
неко жбуње и ујутро кад наиђе непријатељска патрола са бомбама
искоче пред њих и затраже да се предају. Изненађени и збуњени њиховом командом окупатори одложе оружје и сви се предају. Они их заробе, покупе им оружје, њих укрцају у чамац и пребаце на своју страну.
За то беспримерно јунаштво буде одликован Златном медаљом за храброст и Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
146

Према Споменици студентима Београдског универзитета погинулим у
ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1918, године погинуо је 5. септембра 1916. године.
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Из једне борбе изашао је са седам рана али тако рањен провукао се
кроз албанске беспутице и стигао на Крф, а одатле опорављен на Солунски фронт. Учествовао је у више борби али се нарочито истакао у јуришима на Кајмакчалан. У једном од тих јуриша пред самим врхом пао је
смртно рањен. Његова смрт опевана је у народној поезији, а њему и још
петорици студената филозофије, права и технике из Колашинског округа
погинулим у рату од 1914. до 1918. године подигнут је споменик.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, март 1923, 172; Један од многих, „Војнички гласник“ (убудуће: ВГ), Београд, 18, 6. IX 1929; Споменица
студентима Београдског универзитета погинулим у ратовима за ослобођење
и уједињење 1912-1918, год, Београд, 1930, 42; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 575: Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 58-59 и 439; Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана“, 19121920, Ваљево, 1996, 274, 276.

ПУРИЋ, ДУШАН М., официр - пешадијски
пуковник (Ивањица, 13. X 1873 – Мачков камен, 22.
IX 1914). Отац Милан, трговац, а мајка Тодора,
домаћица. Детињство је провео и основну школу
завршио у родном граду. Шест разреда гимназије
учио је у Београду. Са XXIV класом завршио је НШ
ВА 2. августа 1894. године.
Почео је радити као водни официр VI батерије II
дивизиона Дринског артиљеријског пука. Потом је
слушалац VII класе ВШ ВА и командир II батерије
Тимочког артиљеријског пука. На припремама за
генералштабну струку био је 1900. до 1902. године а потом ради изучавања француског језика шест месеци проводи у Француској.
Након повратка из Француске био је помоћник начелника штаба
Дринске дивизијске области у Ваљеву, помоћник шефа Генералштабног одељења МВ, помоћник начелника штаба Тимочке дивизијске области и командант II батаљона VI пешадијског пука. Од 1908. до 1910.
био је командант батаљона у XVII пешадијском пуку у Ваљеву и VI
пешадијском пуку у Шапцу.
Од септембра 1912. до 19. августа 1913. био је помоћник начелника
штаба Дринске дивизијске области. У тој улози више пута је интервенисао код управљања борбом прве линије фронта. Посебно је била значајна његова интервенција код V пешадијског пука у Битољској бици.
За време борбе на Брегалници био је теже рањен али је и даље остао у
борбеном строју.
У Првом светском рату био је потпуковник и командант IV пешадијског пука Стеван Немања. У најкрвавијој бици тог рата, у борбама
на Дрини и Мачковом камену истакао се овај пук и његов командант.
Током борби на Мачковом камену било је више повлачења наше војске
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и противјуриша. У једном од тих противнапада, погинуо је Душан
Пурић. Пред свој последњи јуриш обратио се својим војницима Јунаци,
овде смо дошли да гинемо за отаџбину! Водници испред својих водова,
командири испред својих чета, команданти испред својих батаљона, ја
ћу испред свих нас! За мном, јунаци! Посмртно је унапређен у чин
пуковника јер је успешно командовао и храбро погинуо у одбрани
отаџбине.
Одликован је Споменицом Краља Петра I, Медаљом за војничке
врлине и официрским Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV
реда (1913).
Двадесет четвртог маја 1909. године у Ваљеву склопио је брак са
Роксандом удовом Владислава Павловића (рођ. Бадемлић из Пожаревца) бив. трговца из Ваљева.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: AВИИ, Фонд ДПП; К-1448/344; МИАВ, ЗМК,
Матична књига венчаних ваљевске цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 575; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,
1990, 12-13 и 439; Р. Челиковић: Косјерић, Београд, 1997, 77-78; Љ. Тешић:
Бесмртни командант с Мачковог камена, „Глас јавности“, Београд, 5. XI.
2003; Е. Протић: Пурић Душан, БЛЗО, Београд, 2006, 604-605. К. Милошевић:
Србија у Великом рату 1914-1918, Београд, 2008, 92.

РАДИВОЈЕВИЋ, БУДИМИР Д., полицијски
писар и официр (Лопатањ, Осечина, 24. XI 1896 –
Петровац, ?, III 1950). Отац Димитрије и мајка Драгиња, пољопривредници средњег имовног стања имали
су доста деце, а он им је био осми по рођењу. Био је
дугог лица, смеђе косе, кестењасте боје очију. Од особених знакова имао је два младежа на врату и ожиљак
од бријача на јагодици левог образа. Завршио је четири разреда основне школе и пет разреда гимназије.
Учествовао је у Првом светском рату од 1915. до
1918. године. До 1916. био је у борац Ђачког батаљона V пешадијског
пука Краља Милана Дринске дивизије. И након тога остао је у овом
легендарном пуку. Током 1918. произведен је у пешадијског наредника.
Трећег септембра 1918. године био је рањен али ни то није оставило
тежих последица.
Као резервни пешадијски поднаредник II чете III батаљона V пешадијског пука II. септембра 1918. године при нападу на положај Рововска коса кретао се испред своје десетине, храбрећи своје војнике ушао
је у прве и друге непријатељске ровове. Мада је био под сталном баражном ватром остао је у рововима и против противника водио борбу
ручним бомбама. Сутрадан је на Градиштанској коси после баража
бомбама и пушкомитраљеским хицима, покренуо своју десетину на
јуриш и том приликом био рањен. Својом умешношћу, храброшћу и
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смелошћу извршио је све задатке на опште задовољство. Због тога је
јавно похваљен наредбом команданта Прве армије од 4. септембра
1918, а заповешћу командира чете од 5. септембра 1918. обзнањена су
његова храбра дела.
За испољену хрaброст и пожртвовање на бојном пољу на Солунском
фронту одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде
са мачевима. О томе је издат указ ФАО 150. 806, од 31 марта 1920. године. Пре тога је 1917. године добио је Златну медаљу за храброст.
После рата напредовао је од полицијског писара до капетана I класе. Службовао је у Истоку, Ђаковици, Подујеву, Београду и Петровцу.
У краткотрајном Aприлском рату 1941. заробљен је и спроведен у
немачко заробљеништво где је остао до ослобођења. По окончању ратних дејстава вратио се у земљу.
Женио се два пута. Први пут са Станом, кћерком Дивне и Милутина Павловића из Лужнице. Други пут са Даницом, кћерком Василије и
Михаила Крстића из Ниша.
За заслуге у миру добио је и: Медаљу за војничке врлине, Медаљу
за ревносну службу, Орден југословенске круне V реда, Албанску споменицу и Споменицу ослобођења и уједињења 1914-1918. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд архиве бивше српске војске; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 575; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 171 - 172; МС ОУ Осечина: Збирка матичних књига, М. Радојчић: Радивојевић, Будимир, БЛВК, Ваљево, 2012/2013, књ.
4, св.16, 52. и М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ,
Ваљево 45/2011, 69 – 92.

РАДИВОЈЕВИЋ, ВЛАСТИМИР Љ., земљорадник и пешадијски каплар (Стубленица, Уб,
1888 – Бингула, Срем, 3. XII 1944). Отац Љубомир
и мајка Роса, пољопривредници средњег имовног
стања. Као и огромна већина његових вршњака
тога доба живео је у месту рођења и бавио се традиционалним сеоским пословима. Чим је стасао у
младића пошао је на одслужење редовног војног
рока, а потом активно учествовао у оба балканска
и Првом светском рату.
Као резервни пешадијски каплар посебно се истакао у борбама на
Церу и Колубари. Приликом једног извиђања терена чуо је људски
жагор и бат корака па се склонио у оближњи шумарак крај пута. Кад су
му се приближили бугарски војници изашао је пред њих с пушком на
готовс и наредио им да одложе оружје. Изненађени његовом појавом и
поступком, а верујући да су са њим веће наше снаге спремне да их
опколе поступили су по тој наредби. Потом je позвао своје саборце који
су били са њим у извидници, па су дванаесторици Бугара покупили
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оружје и спровели их у своју јединицу. Негде око Бијелог Поља 1915.
године заробљен је и спроведен у заробљеништво у Аустроугарску,
одакле се вратио по завршетка Првог светског рата.
За показану храброст на бојном пољу током 1914. и 1915. године
указом 11.102, од 15. јула 1915. године одликован је Златним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе му је издата и повеља
104/46, од 15. јула 1927. године. Поред овог ордена имао је неке медаље
за храброст, руски орден Николаја IV степена и више споменица.
У браку са Милојком Чанић из Врела имао је два сина и две кћери.
Погинуо је приликом посете сину Живку, борцу VIII црногорске бригаде
на Сремском фронту. Сазнавши за његову погибију изнајмио је запрежна
кола и наставио да трага за његовим посмртним остацима. Како су кола
наишла на постављено минско поље, а он седео на њима страдао је у експлозији изазваној тим поводом на обронцима Фрушке Горе.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 575;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 439; М.
Радојчић: Радивојевић Властимир, БЛВК, Ваљево, 2007, књ. III, св. XVI, стр.
53; П. Петковић: Тамнава у НОБ, Београд, 1974; М. Станимировић: Источна
Тамнава – Бргуле и околина, Обреновац, 2010, 62- 63. и 67; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 2012, 46, 117-153; Лична
архива Властимира Радивојевића; Казивање Драгослава Радивојевића, службеника из Стубленице у Убу и Записи са надгробних споменика.

РАДИВОЈЕВИЋ, ИЛИЈА Ф. – Чича, официр
- пешадијски потпуковник (Брезовице, Ваљево, 23.
II 1871 - Дренк, Црни Врх, 18. VI 1913). Отац
Филип и мајка Јока, пољопривредници. Основну
школу завршио је у Ћелијама, први разред гимназије у Ваљеву, а следећих пет у Шапцу. У ВА ступио
15. септембра 1891. године са XXIV класом.
Након завршене академије произведен је у чин
пешадијског потпоручника 2. августа 1894. године.
Почео је радити као водни официр, а од 1897. до
1899. завршио ВШ ВА. Потом је био в. д. командира III чете IV батаљона XIV пешадијског пука. У својству државног
питомца 1901. и 1902. године, усавршавао се у Русији, проучавајући
војну наставу. По повратку, 15. октобра 1902. постављен је класног старешину у ВА.
Као пешадијски капетан учествовао је у завери 29. маја 1903. године, када се након убиства краљице Драге и краља Александра Обреновића, династија Карађорђевића вратила на српски престо. Потом је био
командир чете и командант батаљона. Када је унапређен у чин пешадијског мајора дуго је био командант жандармерије. Истовремено је.
био на челу тајне национално-револуционарне организације Уједињење
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или смрт, у народу познатије као Црна рука. Да му та дужност није
случајно припала сведочи и чињеница да је био оснивач, први и једини
председник Врховне централне управе те организације. Са Михаилом
Ристићем и Велимиром Вемићем непосредно је учествовао у убиству
краља Александра и краљице Драге. Уз то, међу официрима завереницима уживао је велики ауторитет о чему сведочи и податак да је лично
чувао оригинални Устав и Пословник те организације, који је оставио
својој супрузи, пред полазак у рат, запечаћен у коверат, на коме је писало Ово предати после моје смрти Апису, што је и учинила, па је тако
Апис дошао у посед тих докумената. И после његове погибије више
није попуњавано место председника Врховне централне управе те завереничке организације.
Учествовао је у оба балканска рата показујући велику храброст и
умешност у командовању. Као командант у III дринског прекобројног
пука остварио је више успеха у Новопазарском Санџаку. Поред осталог, са својим батаљоном први је ушао у тек ослобођени Прибој 1912.
године, после чега је унапређен у чин пешадијског потпуковника.
У II балканском или Српско-бугарском рату 1913. учествује као
командант XIX пешадијског пука. На његовом челу неустрашиво је
полетео у најгушће редове противника, кога је српски налет запањио те
су се дали у бекство. Тамо на Црном Врху, односно Дренку, где су
Бугари давали најжешћи отпор пао је смртно рањен. Видевши да им је
погинуо командант Шумадинци су продужили јуриш и противника
натерали у панично бекство. Његово мртвог тело пренето је и сахрањено у Београду 27. VI 1913. године.
За заслуге у миру Р. је одликован Медаљом за војничке врлине и
Oрденом Карађорђеве звезде IV реда. За допринос у рату добио је официрски Oрден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, о чему је
издат указ бр. 14. 611, али и још некa одликовања.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К - 1462/688; и Архива бивше
српске војске, бр. 3, стр. 47 и бр. 22, стр. 340; Балкански рат у слици и речи,
Београд, 1913, 3, 47 и 22, 340; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне
академије 1850-1925, Београд, 1925, 251. и 651. М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 575; П. Марковић: Велике и славне личности нашега краја, „Глас
Ваљева“, Ваљево, 21. марта 1941, 1; М. Ж. Живановић: Солунски процес хиљаду деветсто седамнаесте, Београд, 1955, 657 М. Ж. Живановић: Пуковник
Апис, Београд, 1957, 194, 657; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац 1990, 440; М. Радојчић: Ваљевац на челу „Црне руке“, „Напред“,
Ваљево, 2580, од 10. јула 1998, 10. и М. Радојчић: Радивојевић Илија, БЛВК,
Ваљево, 2012/2013, књ. IV, св. XVI, 53-54.

РАДИВОЈЕВИЋ, ПЕТАР А., официр - бригадни генерал (Кушиљево, Свилајнац, 4. X 1877 – Београд, 21.X 1961). Отац Антоније, свештеник и мајка Митра, домаћица. По свршеној матури у Пироту са
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XXX класом ступио у ВA. У први официрски чин произведен 13. октобра 1899. године. Мајор постао 19. априла 1913, пуковник 14. октобра
1920, а бригадни генерал 1. децембра 1925. године.
Почео је радити као водник у VI и XVII пешадијском пуку, а наставио као в. д. командира чете у IV
пешадијском пуку. Од маја 1906. до балканских ратова службовао у Ваљеву као командир чете и командир Mитраљеског одељења у XVII пешадијском
пуку. Са том јединицом отишао је у балканске ратове. Од августа 1913. до марта 1916. године, са тромесечном паузом када је био у Битољском пуку био
командант батаљона XVII пешадијског пука. У
Првом балканском рату борио се на Куманову, Бабуни, Прилепу (Алиначким положајима), Битољу, Сан Ђованском пристаништу и опсади Скадра. За време II балканског рата ратовао је на Брегалници и Говедарнику. На почетку Првог светског рата борио се код
Шапца, на Церу, Дрини, Колубари и више других места. Повлачио се
преко Косова, Црне Горе и Албаније.
Са Солунског фронта са групом одабраних официра послат је у
Русију ради формирања добровољачких јединица. У Одеси маја 1916.
године примио је команду над II добровољачким пуком I српске добровољачке дивизије који је предводио у бојевима на Добруџи и Кокораџи.
Потом се са корпусом вратио на Солунски фронт, где је од јануара до
маја 1918. године био командант II (Југословенског) пука. Teже је рањаван три пута.
Након ослобођења био је заступник начелника интендантуре Дринске дивизијске области у Ваљеву, командант I (Југословенског) пука,
командант пешадијског пука Краљеве гарде, командант Моравске
пешадијске бригаде, командант Дунавске пешадијске бригаде, помоћник команданта града Београда и в. д. начелника Економског одељења
MВM. Пензионисан је 15. септембра 1938. године.
За заслуге у миру и рату добио је 16 домаћих одликовања и других
признања, међу којима су и три ордена Карађорђеве звезде, од којих је
један са мачевима IV реда и по један без мачева IV и III реда. Имао је и
осам страних одликовања међу којима су и одличја: Русије, Француске,
Енглеске, Чехословачке и Румуније.
Од 27. априла 1908. године био је у браку са Зорком, кћерком Луке
Андрића, трговца из Ваљева. Имали су синове Радмила и Славка.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К – 1462/698; МИАВ: ЗМК,
Матична књига венчаних ваљевске цркве; СЛВ Београд , од , 9. јануара 1908,
21-22; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 575; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 201. и 440; М. Бјелајац: Генерали
и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 257.
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РАДИСАВЉЕВИЋ, ВИЋЕНТИЈЕ Р. – Вића, земљорадник и
пружни радник (Велишевци, Љиг, 1887 – Велишевци, 1965). Отац Радојица и мајка Марица, пољопривредни произвођачи. Завршио је основну
школу и остао у селу да се бави пољопривредом.
Учествовао је у свим ослободилачким ратовима од 1912. до 1918.
године. Посебно се истакао у борбама на Солунском фронту. Био је
заробљен и интерниран. За показану храброст према подацима које је
дао Вићентијев син Миленко, а забележили аутори хронике Велишевца,
одликован је војничким Орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
Имао је Албанску споменицу и још нека одликовања и признања.
По завршетку ратних сукоба вратио се кући и наставио да се бави
прадедовским занимањем. Потом је радио као пружни радник на прузи
Лајковац – Горњи Милановац, а и даље живео у месту рођења.
У браку са Милунком (1899-1977) имао је три сина. Милашин (19231975) био је каменорезац, а 1944. године ступио је у партизане и учествовао у завршним борбама за ослобођење земље. Касније се активирао у
ЈНА, завршио Санитетску војну академију и пензионисан као потпуковник ЈНА. И Миленко (1925-2003) је учествовао у завршним борбама за
ослобођење, а касније радио у секретаријатима за унутрашње послове у
Љигу, Лазаревцу и Ваљеву, где је и пензионисан. Сава (1928 - 1998) уз
рад је завршио правни факултет и најдуже радио као директор Завода за
социјално осигурање и општински јавни тужилац у Љигу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Р. Д. Радисављевић и М. О. Радисављевић: Велишевци село покрај Љига, Београд, 2002, стр. 160. и 217; М. Радојчић: Војвода
Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918. године, Београд, 2006, 365366; M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 120121. и Казивање Милене Голубовић, службенице из Ваљева.

РАДОВАНОВИЋ, АЛЕКСА Ј., официр пешадијски пуковник (Шабац, 12. III 1861 – Крушевац, 24. II 1920).
Током Српско- турског рата заступајући храброг команданата IV пешадијског пука учествовао
је са тим пуком у прелазу преко реке Шемнице, чије
су прелажење под кишом куршума и шрапнела,
посматрали страни аташеи и дописници дивећи се
храбрости тог пука. Са тим пуком учествовао је у
свим биткама, вођеним на Свирцима, Клашу, Битољу, Гостивару, Куманову и у потери за Турцима на Лерину
У нападу на Велики и Мали Говедарник 23. маја 1913. године
Алекса Радовановић је био командант V пешадијског пука Дринске
дивизије. Свуда је исказао силну енергију и лично пожртвовање, и за то
је награђен пуковничким чином. Спадао је међу официре који су се
истакли својом спремом и личним особинама.
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Имао је два Ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV и III степена. Умро је као командант Брегалничке дивизијске области.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Балкански рат у слици и речи, Београд, 1913, 9,
133; Ратник, Београд, јули 1923, 159; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 576; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 440;
Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана 1912-1920, Ваљево 1998, 31.

РАДОВАНОВИЋ, СПАСОЈЕ В., земљорадник – радник (Веселиновац, Ваљево, 18. IX 1891 Веселиновац, 31. VII 1973). Отац Владимир и мајка
Марта, пољопривредници слабог материјалног стања. До Првог светског рата и сам је живео у родном
месту и бавио се пољопривредом.
Први светски рат затекао га на одслужењу
редовног војног рока. Био је веома храбар и пoжртвован борац V пешадијског пука Краља Милана
Дринске дивизије I позива. Починио је више јуначких подвига, али нам није познато да су забележени
и било где описани. За те подвиге одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, Албанском
споменицом и још неким признањима.
Како приходи од пољопривреде нису били довољни за издржавање
бројне породице после рата радио је као служитељ и чувар у Комерцијалној банци у Ваљеву. Имао је сина Милована и кћери Машинку,
Јованку и Наду, док му је кћи Оливера, као студент Економског факултета, умрла 20. маја 1968. у 40 години.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: MИАВ: Фонд Подружнице носилаца Албанске
споменице Ваљево, кутија 20, Фонд Окружног суда Ваљево, Списи Инвалидског одељења и Збирка матичних књига, Матична књига рођених цркве у
Рабровици; МК Дивци, Збирка матичних књига, Матична књига умрлих за
1973, бр. 1; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 576; Т. С. Влаховић:
Витези Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 199О, 440; М. Радојчић: Радовановић, Спасоје, БЛВК, Ваљево, 2012/2013, књ. IV, св. XVI, 63; Казивање Душана
Јокића, шефа Месне канцеларије Дивци и Запис са надгробних споменика.

РАДОВИЋ, МИЛОРАД М., официр – дивизијски генерал (Београд, 10. XII 1886 – Енглеска, 1970). Пореклом из Славковице код
Љига, где је одрастао и често боравио. После основне школе и шест
разреда гимназије уписао је, а 1. септембра 1910. године и завршио ВA,
као питомац XXXVI. класе Ниже и XXV. класе ВШ ВА.
Официрску каријеру започео је као водни официр у XVIII, а наставио у Вардарском пешадијском пуку. Kao водник у VIII пешадијском
пуку борио се у балканским ратовима. Први светски рат почео је као
командир Митраљеског одељења XXIII пука, потом као командир чете
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у VIII пешадијском пуку I позива и од 15. фебруара 1915. године ађутант VII пешадијског пука II позива. Пре него што је постављен за ађутанта унапређен је у чин пешадијског капетана II класе. Шеснаестог
марта 1916. године постављен је за ађутанта Вардарске пешадијске бригаде. Од 5. марта 1917. до 18. јуна 1919. године био је командир једног
Митраљеског одељења, да би 20. априла 1919. године био произведен у
чин капетана I класе. На свим дужностима показао се као храбар, сналажљив и веома спретан старешина. О његовој храбрости и ангажованости сведочи и податак да је два пута рањаван. Први пут у ногу 25.
августа 1914. године код Сурчина и 27. августа 1917. године на Добром
пољу у лист десне ноге.
По завршетку рата био је на раду у Ађутантском одсеку Општег војног одељења МВМ. Већ 18.
јуна 1920. године, ванредно је унапређен за мајора.
Од 1. јануара 1922. до 1. септембра 1923. године
радио је као одељењски старешина у НШ ВА. Следеће две године био је слушалац ВШ ВА. Током
школовања, 1. октобра 1924. године, добио је чин
пешадијског потпуковника.
Потом је постављен за команданта XI пешадијског батаљона и на том положају остао до 18. маја
1929. године када је именован за помоћника команданта XXXVII пешадијског пука. Дан пре именовања на ту дужност
постао је пуковник. Од 26. маја 1931. године налази се на дужности
команданта LII пешадијског пука. У времену од 3. априла 1934. до 31.
маја 1937. године био је ађутант ЊВ Краља. Извесно време радио је и у
Војно-обавештајној служби и био један од њених истакнутијих припадника и функционера. Касније је био и командант Пешадијског пука
Краљеве гарде и на тој дужности остао до 27. фебруара 1939. године,
када је наименован за нашег војног изасланика у Енглеској. Још док је
био ађутант 31. децембра 1936. године произведен је за бригадног генерала, а 31. децембра 1940. године, у чин дивизијског генерала као
командант Зетске дивизије.
Априлски рат 1941. затекао га је на дужности војног изасланика
Краљевине Југославије у Лондону где је провео и Други светски рат, а
извесно време био и шеф Војног кабинета председника Владе и Краља.
Стављен је у пензију, новембра 1941. године. По окончању рата одбио
да се врати у земљу, остао у емиграцији и живео у Аустралији и Енглеској где је и умро.
За заслуге у миру и рату добио је више домаћих и иностраних
одликовања. Имао је девет страних одликовања, а од домаћих све споменице, сребрну и Златну медаљу за храброст, Медаљу за ревносну
службу, Медаљу за војничке врлине, Орден Светог Саве III степена,
ордене белог орла V степена са и без мачева, Орден југословенске кру340

не IV и III степена. Имао је и два ордена Карађорђеве звезде IV степена,
са и без мачева.
Милорад Радовић се по завршетку I светског рата 1919. године
оженио Агнесом, кћерком Елизабете и пок. Џона Финдлеја из Шкотске.
Имали су сина Јована који је умро са непуних пет година и две кћери:
Јелисавету рођену 1. августа 1922. године и Зору рођену 7. августа
1926. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 1483/363, Споменица
седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 254; М.
Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 576; СВЛ, Београд, 31. децембра
1940; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 315. и
440; М. Бјелајац: Генерали и адмирали у Краљевини Југославији 1918-1941,
Београд, 2004, 260; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 366 – 368; М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, „Ваљевски алманах“, Београд, 2013, VII, 66-67. и M. Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, 47/2013, 114-116.

РАДОЈИЧИЋ, МИЛОРАД Ђ., земљорадник и
општински деловођа (Осладић, Ваљево, 18. IX 1889
– Осладић, 19. IV 1940). Отац Ђурђе и мајка Јованка
(рођ. Петронић из Осладића), пољопривредници.
Завршио је основну школу у Доњој Каменици и
бавио се пољопривредом.
Борио се у оба балканска рата и мада се попут
многих својих ратних другова није честито ни одморио од борби на Куманову, Овчем пољу, Рујну,
Прилепу... у Првом светском рату поново је морао
оставити родни дом и поћи у борбе на Дрини, где је
војевао као редов II чете IV батаљона XVII пешадијског пука. Кад је непријатељ свом снагом надирао преко Дрине његова
јединица била је на Марјановића вису недалеко од Лознице. Иако је
противник наступао са далеко бројнијим и технички надмоћнијим снагама наређено је да се крене у противјуриш и заузму њихови положаји.
По његовом казивању добровољно се пријавио да учествује у том
јуришу, а за њим је пошло 50-60 бораца из других јединица. Неопажено
и нечујно су пришли митраљезу који им је задавао највише проблема са
намером да га неутралишу. Врло брзо два противничка војника пала су
мртва, а остали изненађени развојем догађаја почели су да искачу из
својих ровова и да беже, отварајући ватру и покушавајући да осујете
српско надирање. Ипак, тај положај је брзо освојен, а Аустроугари су
натерани у панично бекство. У том јуришу погинуло је и рањено и
више наших војника. Заробљени митраљез предат је команданту батаљона, а Радојичић, резервни поднаредник из Осладића и његов друг
Љуба Којић из Горње Буковице предложени су за највише ратно одликовање. Кад су војници гласали ко треба да добије Карађорђеву звезду
Р. је добио већину гласова.
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После овог пораза на Марјановића вису противник је још жешће
ударио на малену Србију, па су се Р. и његови ратни другови жестоко
борили на Курјачици, Ракића брду, Шерметовцу, Панином гробу, Василића брду, Видаковића шумама итд. Сви ти положаји, сем Курјачице,
налазе се у његовом родном месту или ближој околини, па је тим поводом причао: Баш на Шерматовцу (код Шумаревића кућа), управо пред
мојом кућом командир ме је са 67 војника оставио као водника на
објавници са задатком да осигурам повлачење XVII пешадијског пука,
који је одступао ка Ваљеву. Према нашем положају наступао је непријатељ јачине три четири пука пошто се у близини нашег положаја
налазио пут Лозница – Каменица – Ваљево. Наши борци су успешно
задржали противничке налете.
Пошто су из борбеног строја испали сви виши официри то је Р. као
резервни поднаредник преузео команду над четом. Вештим распоредом
десетина војника и тешког оружја одбијени су и следећи налети противника. А кад су све остале јединице повучене са околних положаја
она је повучена према Ваљеву без већих губитака. За храбро држање и
сналажљивост у претходним борбама одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
После ове ређале су се борбе све до Рудника одакле су непријатеља
протерали преко Саве. При новој противничкој офанзиви уследило је
повлачење наше војске преко Косова 1915. када је Р. заробљен и интерниран у аустријски логор Хејзигнин, а потом упућен на рад у село Бжиза.
По окончању ратних сукоба враћа се у земљу и наставља бављење
пољопривредом. Припадао је Демократској странци али није испољавао неку запаженију активност. У браку са Мирославом, рођ. Радојичић
(1900-1962) имао је три сина (Живорада, Пауна и Привислава) и четири
кћери (Живодарку, Веселинку, Миладинку и Радмилу).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 576;
Ч. Протић: Храброст, одлучност и пожртвовање победили су страх за живот
и бојазан да јуриш успети, „Правда“, Београд, 12 264, од 2. јануара 1939, 15;
Аноним: Милорад Радојичић, земљорадник из Осладића добио је Карађорђеву
звезду 1914.године, „Напред“, Ваљево, 287, од 20. новембра 1953, 6; Србија у
ратовима од 1912. до 1918. године са освртом на Ваљевски крај, Ваљево,
1972, 189-191; Ж. Живковић: Осладић – летопис незаборава, Ваљево, 2007, 48
и 49; МК Каменица: ЗМК; М. Радојичић: Радојичић, Милорад у БЛВК, Ваљево,
књ. IV св. XVI,72. и Ж. Живковић: Сто најпознатијих у Осладићу, Осладић,
2013, 59. Казивање Владана Гаврића, шефа Месне канцеларије у Каменици и
Казивање Душана Митровића, земљорадника из Осладића.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ДУШАН И., официр - пешадијски потпуковник (Параћин, 1877 – Солун, Грчка, 30. VIII 1917). Рођен је у породици
сиромашних али честитих људи. Основну школу завршио је у месту
рођења, а седам разреда гимназије у Београду. Са XXIX класом уписао
је и завршио НШ ВА.
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Почео је радити као водник у II пешадијском пуку Кнеза Михаила и
XII пешадијском пуку Цара Лазара. Од 1902. до 1904. године завршио
је и ВШ ВА. Потом је радио као командир чете у V пешадијском пуку,
а од следеће године као официр НШ ВА.
У Српско-турском рату учествовао је као пешадијски мајор и
командант батаљона у II прекобројном пуку Моравске бригаде. За време рата против Вугара чувао је фронт ка Дебру. У Први светски рат
ушао је као командант батаљона у V пешадијском пуку Краља Милана
I позива. Био је ангажован у најкрвавијим борбама на Гучеву и заустављању новог непријатељског продора. Новембра 1914. године био је
болестан па кад је оздравио постављен је за команданта Призренског
војног округа, где је остао до октобра 1915.
После реорганизације наше војске на Крфу распоређен је за помоћника команданта IV пешадијског пука Стеван Немања. У Солуну маја
1916. постављен је за начелника штаба I пешадијске бригаде Дринске
дивизије где је остао до августа те године, када је због оронулог здравља од задобијених рана и ратних тешкоћа распоређен за шефа Војнодрумског одсека ВК. Убрзо потом обилазећи своје снаге оболео је од
маларије и умро.
За заслуге у рату одликован је: Медаљом за војничке врлине, Златном медаљом за храброст, Орденом белог орла са мачевима IV степена
и Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник, Београд, мај 1923, 136-140.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ДУШАН М., земљорадник и резервни поднаредник (Гола Глава, Ваљево,
15. VI 1893 – Гола Глава, 17. XII 1955). Син Михаила - Миће, пољопривредника средњег имовног стања. Школске 1905/06 завршио је основну школу у
Голој Глави код учитеља Милана Ранисављевића и
остао у месту рођења да се бави пољопривредом.
Био је борац и поднаредник XVII пешадијског
пука Дринске дивизије. Учествовао је у више борби
и био изузетно храбар. Повлачио се преко Косова и Албаније и имао је
обичај да каже Нико не зна шта су муке тешке док не пређе Албанију
пешке. Са Крфа је упућен на Солунски фронт и тамо је чинио херојска
дела.
Често је у пратњи претпостављеног старешине Михаила Маџаревића добровољно одлазио у неке веома ризичне али драгоцене акције и
био му велика помоћ и потпора. Причало се како је заробио већу групу
противничких војника и предао надлежнима. За то је добио Сребрни
војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен
указ 150.806. Имао је и Обилићеву медаљу за храброст и још нека одликовања и признања.
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Био је ожењен Стојаном - Стојком (12. III 1893 - 17. IV 1962), кћерком Светозара Пајић из истог места. Њихова кћерка Зорка удала се за
Михаила Малешевића из Дружетића код Коцељева и имала синове:
Слободана и Небојшу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд, 577; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, Родослов породице Пајића из Голе Главе (рукопис); Казивање Драгише и Радише Радосављевића, пољопривредника из Голе Главе; Казивање Небојше Малешевића, радио и
тв механичара из Дружетића у Ваљеву.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ПАНТЕЛИЈА Ј. – Панта,
артиљеријски пуковник и комитски војвода (Београд,
28. VIII 1876 – Нирнберг, Немачка, 1941). Рођен је у
учитељској породици, a одрастао у Боговађи код Лајковца. Отац Јаков, рођен 1835. године у Марковој
Цркви, општина Лајковац, а мајка Јелена – Ленка
(1842-1919), сестра високог државног чиновника и
публицисте Мите Петровића, била је домаћица.
Пошто је рано остао без оца по завршетку трећег разреда гимназије ступио је 1. новембра 1892. године у
АПШ и неко време радио као водник Моравског возарског ескадрона, а
онда је постао командир чете у Опсадном артиљеријском пуку у Нишу.
Био је веома активан и у комитском покрету као Големиот Дунавски.
Од почетка I балканског рата Р. је командант групе артиљерије V
пешадијског пука, а од новембра 1912. на служби у Косовској дивизији
као управник војног слагалишта, заступник начелника интендантуре и
референт артиљерије. Јула 1913. постао је командант I пољске батерије
у Моравској дивизији, а септембра те исте године командант профијент
колоне Моравске дивизије. У Арнаутској побуни 1913. учествовао је
као командир VI чете Граничне трупе у Прибоју.
Током Првог светског рата обављао је више значајних дужности.
Почео је као командир већ поменуте чете а онда био је и командант
Граничног полубатаљона и батаљона. Касније је неко време био командант батаљона у Дринској дивизији. Од децембра 1916. био је на служби у штабу Моравске дивизије. Рањен је 6. октобра 1914. године на
Гласинцу. После опоравка вратио се у своју јединицу и наставио борбу.
У овим ратовима учествовала су и погинула два његова брата.
Војислав као редов VII пука II позива, тешко је рањен на Чупином
пољу 1913. године, а умро је у Војној болници у Београду. Владислав је
као активни пешадијски поручник погинуо у Седлару код Свилајнца
14. октобра 1915. године.
Марта 1919. постао је управник Артиљеријске радионице Дунавске
дивизијске области. Од 13. децембра 1922. био је управник убојног слагалишта Потиске дивизијске области, а 25. новембра 1924. постао је в.
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д. помоћника команданта Београдског војног округа. Деветог априла
1925. именован је за управника Главног ветеринарског слагалишта.
Пензионисан је 28. јула 1925. као артиљеријски пуковник и преведен у
резерву. Априла 1941. године заробљен је и интерниран у немачки
логор Нирнберг, где је умро.
За заслуге у миру и рату одликован је: Споменицом Краља Петра I
(1903), Медаљом за војничке врлине (1907), Златном медаљом за храброст (1913), Златном медаљом за ревносну службу (1913), официрским
Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена (1913), Орденом
белог орла са мачевима (1920) и Орденом Светог Саве V степена.
Био је ожењен Вукосавом (1880-1964) кћерком Драге и Лазара
Димовића, порезника. Нису имали деце.
Служио се француским језиком и бавио публицистиком. После
рата написао је и издао о свом трошку две књижице патриотског садржаја: Кроз славно Косово и Шта је Маћедонија? Поред тога објављивао је и своје чланке и песме у листу Српско Косово.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1474/146; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 577; С. Краков: Големиот Дунавски, „Телеграм“, Београд, 6, 7. и 8. јануара 1940, 21; НЕ, Загреб, 1928; III књ, 650; M.
Радојчић: Радосављевићи из Врачевића и Маркове Цркве, „Напред“, Ваљево,
12, 19. и 26. децембра 1997, 5; М. Бјелајац и П. Трифуновић: Између војске и
политике, Београд, 1977, 263 и 264; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови
Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 368 -371; Казивање Драгише
Сретеновића, агронома у пензији у Убу из Маркове Цркве и Милорада Мише
Радосављевића, комерцијалисте из Београда; Запис са споменика на породичној гробници на Новом гробљу у Београду.

РАКЕТИЋ, РАТКО Р., официр - дивизијски
генерал (Чачак, 19. II 1884 – Београд, 19. II 1961).
Рођен као десето дете у породици Радосава, окружног казначаја и Христине, рођ. Боркан. Браћа Светислав, Милорад и Војислав су били пуковници.
Основну школу и шест разреда гимназије завршио у
родном граду. У НШ ВА ступио је 17. септембра
1901. године, са XXXIV класом. Први официрски
чин стекао је 17. августа 1905. године, а коњичког
поручника 29. јуна 1909. године. До балканских ратова радио је као
водник у III коњичком пуку, Коњичкој подофицирској школи и био
ађутант Краљеве гарде.
У балканским ратовима био је у пратњи престолонаследника Александра. Од почетка Првог светског рата до доласка на Крф био је
командир III ескадрона Дринске дивизије II позива. Од марта до септембра 1916. године био је командир ескадрона Дринске дивизије .
Потом је враћен у Солун и постављен за командира ескадрона Краљеве
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гарде и да заступа управника Краљевог двора. Чин мајора добио је 15.
октобра 1915. године, а потпуковника 20. октобра 1920. године
После рата бивао је: помоћник команданта и командант коњичког
пука Гарде; заступник команданта и в. д. команданта Коњичке бригаде
Гарде; заступник команданта и командант Дринске дивизијске области
(2. IV 1936. до 6. IX 1936.); командант I коњичке дивизије, на којој
дужности је и пензионисан 19. III 1938. године. У чин пуковника је унапређен октобра 1924, бригадног генерала 17. децембра 1930, а дивизијског генерала 1. децембра 1935. године. У Априлском рату 1941 био је
командант Славонске дивизије и наредио рушење моста код Босанске
Градишке. Капитулација га је затекла у Сарајеву и избегао заробљеништво, па је окупацију провео у Београду.
За заслуге у миру и рату добио је многа домаћа и страна одликовања и друга признања. Од домаћих одличја имао је Сребрну медаљу за
ревносну службу; Медаљу за војничке врлине, ордене Светог Саве V и
III степена, ордене белог орла са мачевима V и IV степена, Oрден белог
орла IV степена, ордене југословенске круне IV, III и II степена и ордене Карађорђеве звезде са мачевима IV и III степена, Албанску споменицу итд. Имао јe и шест страних одликовања, међу којима: чешког лава,
румунску круну у британски крст.
Од 1919. године био је ожењен Станијом, кћерком др Михаила
Цвијетића, бившег окружног лекара у Ваљеву. Имали су сина Зорана.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1499/772; Самоуправа,
Београд, 13. јануара 1919, 3; Правда, Београд, 26.јануара 1928; Велики војни
календар, Београд, 1936; М. Шантић: Витези слободе Београд, 1938, 578; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 317-318 и 440; М.
Бјелајац: Генерали и адмирали у Краљевини Југославији 1918-1941, Београд,
2004, 261. и Запис са надгробног споменика.

РАКИЋ, ВЕЛИМИР Т., земљорадник и резервни коњички наредник (Јабучје, Лајковац, 1880 – Сухо поље, Битољ, 8. XI 1916. Потиче из
породице Ракића која води порекло из Близоња код Ваљева. Отац Тихомир, земљорадник, а мајка Марија (рођ. Грујичић из села Лајковца)
домаћица. Поред њега родитељи су имали сина Радомира, такође, носиоца Карђорђеве звезде и кћери - Јулијану удату за Радомира Ковачевића
из Јабучја и Зорку за Добросава Петровића из Уба.
Завршио је основну школу и на свом поседу бавио се пољопривредом. Са двадесетак година ступио је на одслужење редовног војног
рока. Имао је чин резервног коњичког наредника. Активно је учествовао у I светском рату, као припадник Коњичког батаљона Дринске
дивизије I позива, показујући велику упорност, храброст и пожртвовање. Одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима, о чему је објављен указ 11.101. Поред њега имао је још нека
одликовања и друга признања.
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Приликом једног снажног јуриша на противничке положаје на коти
1010 тешко је рањен пушчаним метком у кукове. Пошто се није могао
кретати, а ни другови га нису могли изнети Бугари су га заробили и
свирепо убили. На његовом телу је пронађено 18 убода ножем. Након
погибије код њега је један од Поповића из Јабучја нашао већу сума новца и неке драгоцености што је уредно предато у штаб II коњичког пука
и касније уручено породици. Сахрањен је у порти цркве у Сухом пољу
код Битоља у Македонији.
У браку са Иконијом Вучетић имао је сина Миодрага, земљорадника који је преминуо 1990. године. Миодрагова кћи Живанка удата је за
Боривоја Бајића у Лајковац, док су синови: Владан, напредни произвођач у Јабучју и Драгољуб, који је до одласка у пензију радио у Министарству саобраћаја и веза Републике Србије у Београду.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 578; В.
Бајић: Историја села Јабучја (рукопис); Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 440; М. Радојчић: Лајковчани носиоци Карађорђеве звезде, „Напред“, Ваљево, 2 655, 17. децембра 1999, 10; Лична документа
именованог; Казивање Живана Ракића, пољопривредника из Јабучја; Казивање
Драгољуба Ракића, пензионера из Јабучја у Београду.

РАКИЋ, РАДОМИР Т., земљорадник и резервни пешадијски поднаредник (Јабучје, Лајковац, 27.
X 1889 – Јабучје, Лајковац, 5. X 1959). Отац Тихомир, и мајка Марија (рођ. Грујичић из с. Лајковца)
имућни пољопривредни произвођачи. После основне
школе у месту рођења бавио се прадедовским пословима.
Први светски рат затекао га је на одслужењу
редовног војног рока. Као борац IV чете II батаљона
V пешадијског пука Краља Милана учествовао је у
више борби и повлачио се преко Албаније. После реорганизације српске војске на Крфу ступио је у IV чету III батаљона V пешадијског пука
Дринске дивизије и у њој остао до демобилизације 12. децембра 1919.
године. Из војске је изашао као пешадијски поднаредник у резерви.
Његови саборци тврде да је Р. био веома храбар и спретан борац. У
указу бр. 11. 102, од 15. јуна 1915. године, издатом у Крагујевцу, стоји
да је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима. У образложењу пише да га добија за осведочену храброст и
пожртвовање на бојном пољу у рату против Аустроугарске 1915.
године.
Према казивању потомака Р. и његови ратни другови дуже време
држали су положај са кога су више пута слали извиђачке патроле да
открију противничке положаје али се они нису враћали пошто су их
противници заробљавали. Након једне расправе са претпостављеним
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старешином Р. је одбио да више шаље своје војнике у извиђање. Пошто
су били на положају крај реке, а била је јесен он је убрао бундеву и из
ње извукао семе. У њу је ставио свећу, а потом свећу запалио. Бундеву
је те ноћи са запаљеном свећом спустио у реку те је она пливала на речној матици. Кад су Аустроугари приметили покрете свеће помислили
су да је реч о покретима наше војске која тражи где би могла прећи,
па су отворили ватру по њима. То је нашој војсци било довољно да
открију противничке положаје, да им приђу иза леђа и наносу тежак
пораз.
Пошто је на Солунском фронту тешко рањен упућен је у болницу у
Солун 24. јануара 1918. године. Одатле је пребачен у Бизерту одакле се
вратио 16. октобра 1918. године. Свој боравак у болници искористио је
за учење француског језика. О томе сведоче примерци речника француско-српског језика и белешке које је водио. Водио је и лични дневник у
које је уписивао све значајније догађаје, па и свој сусрет са престолонаследником Александром на фронту.
Имао је: Сребрну медаљу за храброст , коју је добио 12. септембра
1917; Албанску споменицу, коју је добио 23. новембра 1917. године и
руску медаљу за храброст којом га је 14. септембра 1918. одликовао
руски цар Николај I и друга признања.
По окончању ратних сукоба наставио да се бави традиционалним
сеоским пословима и био је добар ратар и сточар, а још бољи воћар.
Активно је учествовао и у политичком животу своје средине. Још 1919.
биран је секретара и благајника Сеоског већа Савеза земљорадника у
Јабучју. Посебно је активно учествовао у раду Јабучке земљорадничконабављачке задруге и Здравствене задруге у Јабучју. Био је ангажован и
у раду Пољопривредне подружине, Ловачког друштва Илија Бирчанин
и Удружење носилаца Карађорђеве звезде.
После окупације 1941. прихватио је једну избегличку породицу из
Хрватске. Четрнаестог јануара 1944. постављен је за председника четничког одбора у Јабучју због чега му је по ослобођењу било ускраћено
право гласа.
У браку са Јеленом Каменицом, домаћицом из Пепељевца код Лајковца имао је сина Живана, пољопривредника и кћи Продану удату за
Бранислава Јевтића из Брезовице код Уба.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: В. Бајић: Историја села Јабучја (рукопис); М
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 578; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 440; М. Радојчић: Лајковчани носиоци Карађорђеве звезде, „Напред“, Ваљево, 2 655, 17. XII 1999, 10; Лична архива Радомира Ракића; Казивање Живана Ракића, пољопривредника из Јабучја; Казивање Бошка Ракића, предузетника из Јабучја у Београду и Казивање Мирослава
Јанковића, криминалистичког инспектора у Лајковцу из Јабучја.
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РАНЂИЋ, МИЛЕНКО М., официр - пешадијски капетан I класе
(Кушићи, Ивањица 13. I .1877 – Насврата, 3. X 1915). Као сиромашан
сељак био je на одслужењу војног рока у Војној болници у Ваљеву. Кад
му је истекао војни рок није желео да се врати у своје село већ је остао
на служби у војсци. Радио је вредно и упорно али и учио и напредовао.
Његова жеља да постане oфицир била је толико јако да је читао и радио
данима и ноћима, стичући неопходна војничка знања. После неколико
година положивши све испите постао је официр.
Вероватно би остао у неком магацину да пребраја чизме и униформе да нису дошли ратови. Сваки рат донео му је по једну ролу, један
чин и два одликовања. Једно од њих је и Орден Карађорђеве звезде са
мачевима IV степена о чему је издат указ 5. 982. Током Првог светског
рата већ је био капетан I класе и најстарији официр у батаљону после
команданта. Погинуо је као командир IV чете I батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије I позива.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ратник; Београд, децембар 1921, 154-155; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 578; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 440 и С. Краков: Живот човека на Балкану,
Београд, 1997, 73-74.

РАНКОВИЋ, ЖИВОЈИН М., земљорадник и резервни каплар
(Попучке, Ваљево, 3. XI 1878 – Попучке, 23. XI 1972). Отац Михаило,
земљорадник, а мајка Милица, рођ. Бановић, домаћица. Основну школу
завршио је у Рабровици и бавио се пољопривредом. Према сачуваним
документима био је високог раста, дугачког лица и смеђ.
Војни рок регулисао је у Другом коњичком ескадрону Краљеве гарде од 1899. до 1901. године. Учествовао је у балканским и Првом светском рату као припадник III коњичког ескадрона Дринске дивизије II
позива. Починио је више јуначких подвига
Током операција у Поцерини код села, Горњи Добрић, био је у извиђачкој патроли са још четири коњаника, па су у једној јарузи наишли на
12 лешева људи, жене и деце. Женама су биле повађене дојке из одеће и
ножевима избодене. Схвативши да је злочин тек почињен, одмах су се
дали у потеру за зликовцима. На једном узвишењу приметили су старију
жена која им маше, па су јој пришли и од ње сазнали да се у њеној кући
налазе четири непријатељска војника и један официр, да су јој мужа везали, две снахе обљубили, а да је официр и унуку одвео у собу. Похитали
су ка њеној кући, али се на улазним вратима појавио војник и почео да
извиђа околину. Р. га узе на нишан, опалио хитац из карабина па се он
срушио. На тај пуцањ кроз прозор излетеше три војника и појурише ка
капији, али њих побише Р. другови. За њима изађе и официр отварајући
ватру ка Р, али му он узврати истом мером. Међутим, оба промашише, а
пошто им нестаде пушчане муниције швапски официр дохвати пиштољ и
поче да пуца. За то време Р. га дохвати за оружје, а кундаком удари по
глави, од чега се он сруши. Тако су Р. и другови побили и заробили противнике, а ослободили уплашене укућане.
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Новембра 1914. код Коцељеве Р. је убио немачког официра и заробио више њихових војника. У патроли код Смрдљиковца био је заробљен, претрешен и извађен му затварач из карабина. Међутим, нису
приметили да у десној чизми има други револвер. После пређена три
километра наредише му да седне како би се они мало одморили и сачекали другу њихову групу. Док су се спроводници одмарали лежећи
потрбушке Р. искористи њихову непажњу, извуче свој револвер, скочи
на ноге дохвати пушку оног што је седео и пушио. Уби прво оног што
је лежао, а потом и оног другог. У листу Ратни дневник од 5. новембра
1916. детаљно су описани његови ратни подвизи.
За ове подвиге одликован је Медаљом за храброст, Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима и унапређен у чин резервног каплара. У току шестогодишњег ратовања почео је да побољева,
па није могао ни да се много радно ангажује. Повремено се укључивао
у политички живот и пред II светски рат припадао је Југословенској
радикалној заједници, a током Другог светског рата није припадао ни
једној војној ни политичкој формацији.
Ожењен Драгињом Јанкићевић, имао је синове: Раденка, Драгишу,
Борисава и Милована и кћери Наталију и Станојку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: Фонд Живојина М. Ранковића; РД, од 5.
новембра 1916. године; Једно заслужено одликовање; СГ , Солун, 311, 30.
новембра 1916; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938; 578; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезда, Аранђеловац, 1990, 440; М. Радојчић: На
ветрометини - хроника општине попучанске у Другом светском рату (у рукопису); Ђ. Пилчевић: Ваљевци јунаци за пример, Ревија Колубара, Ваљево,
април 2005, 30; Казивање Боривоја Ранковића, пензионера из Попучака; Казивање Љубивоја Ранковића, дипломираног економисте из Попучака у Ваљеву.

РАФАИЛОВИЋ, МИЛАН М., коњички
пуковник и грађевински предузимач (Мионица,
Мионица, 11. V 1875. – Београд, 2 VIII. 1956). Његов
отац Михаило, рођен у Вртиглаву код Мионице,
завршио је богословију, неко време радио је као
учитељ, полицијски писар, срески начелник и контролор у Управи државних фондова у Београду.
Михаилова супруга, Станица, била је синовица
Миливоја Петровића Блазнавца, чувеног пуковника,
министра војног и краљевог намесника.
После завршене основне школе и шест разреда гимназије Р. је уписао НШ ВА са XVIII класом. У чин пешадијског потпоручника произведен је 2. августа 1898. године. Нешто касније прекомандован је у
коњицу и само три године по добијању првог официрског чина постао
је коњички поручник, а 28. јула 1908. и коњички капетан II класе. Већ
29. јуна 1910. године постао је капетан I класе, а за коњичког мајора
унапређен је 6. априла 1913. године. Потпуковник је постао 10. октобра
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1915, а пуковник 1. октобра 1920. године. Међутим, већ 27. јуна 1921.
пензионисан је и преведен у резерву. Наводно је пензионисан због
сазнања да је припадао илегалној завереничкој организацији Црна рука.
Али не треба искључити ни могућност да је на ту одлуку утицала и
чињеница да су Рафајловићи преко Блазнавца били блиски династији
Обреновића што није пријало Карађорђевићима.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Важио је не
само за храброг већ и лукавог и пожртвованог официра. Причало се да
су током тих ратова под њим убијена чак три коња и да га противнички
метак неће. Као командант српске коњице у одбрани главног града,
октобра 1915. године, одржао је ватрени говор о коме се потом дуго
говорило. Присутним војницима и старешинама обратио се речима:
Војници! Непријатељ је јак и бројчано надмоћан. Ми се налазимо у
резерви Одбране Београда и самим тим ћемо имати могућности да се
покажемо у одбрани која је већ сада прерасла у јуначку борбу. Ја не
желим много да говорим. Онај ко жели да умре - живеће. Напред!
Током ратних сукоба од 1912. до 1918. године обављао је више одговорних дужности и показао велику умешност и храброст у командовању.
Од 1. новембра 1916. године до краја рата био је командант Првог коњичког пука Обилић са којим је учествовао у многим борбама. За књигу Агонија Београда у Првом светском рату написао је врло запажен чланак
Улога коњице у одбрани Београда. Од 21. новембра 1920. до 27. јуна 1921.
године на ВА предавао је предмете Коњичка правила и Јахање.
Био је ожењен Катарином (1891-1932), ћерком Милована Сокића,
угледног домаћина и трговца из Брезовице код Уба. У браку су имали
четворо деце – два сина и две ћерке. Синови – Душан (1903-1974) и
Михаило (1912-1971) били су правници, али нису оставили потомства.
Кћи Јелена била је удата за др Душана Карликовића, лекара у Београду,
чија је кћер Каћа Рајић, доктор фармацеутских наука и бивши декан
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Друга кћи Душанка, близнакиња са Душаном, била је удата за Николу Ђорђевића из
Гроцке крај Београда, а њихов син Милан Миша Ђорђевић је доктор
економских наука који већ дуже време живи и ради у Бечу.
После пензионисања бавио се приватним бизнисом. Најпре је на
женином миразу у тамнавским Брезовицама образовао угледну пољопривредну економију, а потом и успешну грађевинску фирму у Београду. Имао је доста пријатеља међу официрима, политичарима и привредницима, па је сматран веома моћним и јако утицајним човеком.
За заслуге у миру и рату добио је већи број домаћих и страних
одликовања и других признања. Од домаћих имао је: Споменицу Краља
Петра I, Сребрну медаљу за храброст, Златну медаљу за храброст,
Орден белог орла V реда, Орден белог орла са мачевима IV реда и
Орден југословенске круне. Наравно, није га мимоишло ни наше највише ратно одликовање из тог периода. Указом ФАО бр. 153. 963 добио је
официрски Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, за осведоче351

ну личну храброст и пожртвовање на бојном пољу у рату против
Аустроугарске 1917, 1918 и 1919. године. Од страних одличја добио је
енглески орден за изванредне заслуге и француски ратни крст
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ; Фонд ДПП, К- 1491/550; Споменица
седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 243;
Агонија Београда у светском рат, Београд 1931; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938,, 578; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезда, Аранђеловац, 1990, 440; М. Радојчић: Рафаиловићи из Вртиглава, Мионички запис,
Мионица, 84-85/мај-јун 2000,6; М. Радојчић: Милан Рафајловић, „Запис“ Мионица, 9, 15.09. 2005, 15; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у
рату 1912-1918, Београд, 2006, 371- 373;. Лична архива Милана Рафаиловића;
Казивање Милана Ђорђевића, др економских наука из Београда у Бечу; Запис
са надгробног споменика.

РАФАИЛОВИЋ, МИЛОРАД П., подофицир и официр (Рајковић, Мионица, 9. V 1887 –
Ваљево, 21. X 1954). Отац Петар и мајка Станија, пољопривредници слабoг материјалног стања.
Завршио је основну школу и остао да се бави
пољопривредом. Касније се предомислио и 24.
априла 1905. уписао једногодишњу ППШ.
Чин каплара добио је 1. новембра 1905, а поднаредника 27. фебруара 1909. године. Као активни
подофицир радио је са војницима у трупи и настојао да их што боље обучи. Мада је био вредан и
радан осећао је недостатак претходног образовања, па је улагао додатне
напоре да то надокнади и да се даље стручно усавршава. Завршио је и
пуковску подофицирску школу и курс пешадијске школе гађања.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату и показао
велику храброст и сналажљивост. Због тога је још пре почетка Првог
светског рата преведен у официрски ранг и унапређен у чин пешадијског потпоручника. Од 29. јула 1914. до 20. фебруара 1915. био је водник у V пешадијском пуку Краља Милана. После 17. јула 1915. заступао је командира II чете III батаљона V пешадијског пука, а након тога
био је командир Митраљеског одељења тог истог пука. У времену од
17. марта 1916. до 1. јануара 1917. године био је на испомоћи и обављао
дужност командира Митраљеског одељења XVII пешадијског пука.
Често је био у првим борбеним редовима па је на положају Мрамор 20.
XI 1914. рањен.
Нарочито се истакао у борбама око Шапца 1914. као један од
сарадника легендарног мајора Михаила Маџаревића, са којим је прелазио преко Саве, хватао живе аустроугарске војнике и пребацивао на
нашу страну. На тај начин српска команда 1914/15. године добијала је
драгоцене податке о снагама, акцијама и намерама противника. Као
водник комбиноване чете V пешадијског пука био је у саставу јединице
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која је 14. јуна 1915. повратила Мишарску аду од Аустроугарске војске.
Прешао је Албанију и учествовао у пробоју Солунског фронта, показујући велику храброст и сналажљивост.
У поратном периоду Р. је радио као заступник командира чете у
XVII пешадијском пуку. Пошто је 1923. завршио V класу ППШ у Сарајеву бивао је: командир Граничне трупе, командир чете у XVI пешадијском пуку и на служби у Осјечкој дивизијској области. Пензионисан је
у Врању 24. октобра 1930. као капетан I класе. Три пута је безуспешно
полагао мајорски испит. Пензионерске дане проводио је у својој кући у
Ваљеву, у Улици Карађорђевој бр. 145.
Као бивши официр 1941. заробљен је и интерниран у Немачку, где
је провео II светски рат. Био је духовит човек и велики шаљивџија.
Посебно је волео да се шали на туђи рачун, па и да у шали подвали
саговорнику.
Био је ожењен Даринком Стефановић Цупара из Врања и изродили
су петоро деце. Двоје им је умрло сасвим мало а одрасле су кћери
Љубинка, Бранислава и Светлана.
За заслуге у миру и рату добио је Златну медаљу за храброст,
Орден белог орла са мачевима V и IV степена, Медаљу за војничке
врлине, Орден југословенске круне V реда, белгијски орден круне VI
реда, Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена итд.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1490/548; МИАВ, Фонд
Удружења носилаца Албанске споменице и ЗMK; М. Шантић: Витези слободе,
Београд, 1938, 578; Србија у ратовима 1912-1918 са освртом на Ваљевски
крај, Ваљево, 1972, 193;Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 440; Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана“ 19121918, Ваљево, 1998, 108, 271, 273 и 279; М. Радојчић: Милорад Рафаиловић;
„Запис“, Мионица, бр. 11, од 15. новембра 2005, 13; М. Радојчић: Војвода
Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 373-375;
Казивање Боривоја Рафаиловића, пензионера из Рајковића и Светлане Вуковић, дев. Рафаиловић, дипломираног правника у пензији у Београду.

РИСТИВОЈЕВИЋ, ВЕЛИМИР М., кафеџија и
резервни пешадијски поднаредник (Пожега, 21. III
1890 - ?, ?). Отац Михаило и мајка Сава. Војни рок
је регулисао у XVII пешадијском пуку у Ваљеву.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату као резервни пешадијски поднаредник II
чете I батаљона XVII пешадијског пука. Одликовао
се храброшћу и пожртвовањем. Истицао се у свим
борбама које је његова јединица водила. У борби на
положају Јагодња код Крупња рањен је у леву руку.
Нарочито је био запажен у борби на Чеганима.
После рата радио је као кафеџија у Ариљу. Био је ожењен Радмилом, домаћицом. Имали су кћи Миросанду. Одликован је Сребрном
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медаљом за храброст, Албанском споменицом и Сребрним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд Краљевог двора, Подаци о носиоцима
ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 579. и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 441.

РИСТИВОЈЕВИЋ, СВЕТОМИР П., земљорадник и резервни официр (Бобова, Ваљево 16. IV 1889 –
Бобова, 5. XII 1958). Отац Петар а мајка Јана (рођ.
Манојловић из Балиновића код Ваљева). Живео је у
месту рођења и бавио се пољопривредом.
Од 1911. био је на одслужењу редовног војног
рока у Другом коњичком пуку Цара Душана. Почетак
балканских ратова затиче га на одслужењу војног рока
и он учествује у свим ратовима од 1912. до 1918. године. Бори се у борбама на Куманову и Брегалници и
биткама на Церу, Мачковом камену, Текеришу, Колубари и Шапцу. Учествује у одбрани Београда и повлачи се преко Косова и Албаније и стиже у Валону, одакле се пребацују
на Крф.
Након опоравка упућују га на Солунски фронт у новоформирану
Коњичку дивизију. Учествује у биткама на Горничеву, Кајмакчалану,
Ветернику, Битољу, Овчем пољу и пробоју Солунског фронта. Учествује у ослобођењу Ниша, Београда и више војвођанских места. Демобилисан је тек 1920. године и унапређен у чин официра. Током тих ратова
водио је ратне белешке.
Посебно се истакао у борбама око Куманова па је предложен за
Орден Карађорђеве звезде са мачевима, који је добио тек после смрти
краља Петра I Карађорђевића, односно пред Други светски рат. Поред
тог одликовања имао је две златне медаље за храброст Милош Обилић,
Албанску споменицу и споменице за учешће у сва три рата.
У браку са Соком Бобовац из Бобове имао је кћи Радмилу и синове:
Милисава, дипломираног инжењера агрономије, Предрага, умро као
дете, Мирка, Гојка и Александра.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Св. Ристивојевић: Ваљевске Ставе, Београд,
1998, 51-52 и 77; МК Ставе, ЗМК, Матична књига умрлих.

РИСТИЋ, ВЛАДИМИР Ј., официр - пешадијски пуковник (Ваљево, 2. V 1871 – Велес, 25. III 1913). Отац Јаков, бојаџија и фарбар, а мајка Јованка, домаћица. Основну школу завршио је у месту рођења, а
шест разреда гимназије у Ужицу.
У НШ ВА ступио је 15. септембра 1889. као питомац XXI класе.
После завршене академије 16. септембра 1892. године произведен је у
чин пешадијског потпоручника. Своју војничку каријеру започео је као
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водни официр у VI пешадијском пуку. Пошто је 22. фебруара 1896. унапређен у чин поручника постављен је за водног официра у III гардијски
батаљон. Након тога био је дисциплински старешина у ВА и водни
официр у VII пешадијском пуку.
Као један од најбољих у VII класи ВШ ВА
завршио је школовање 7. октобра 1899. године.
Након тога је командир I чете II батаљона V пешадијског пука Краља Милана у родном граду, а од 4.
августа 1900. до 26. октобра 1901. године био на
стручном усавршавању у Немачкој. За то време
унапређен је у чин капетана I класе. По повратку у
земљу још неко време радио је као командир чете,
а онда је постао в. д. команданта батаљона. У
мајорски чин унапређен је 2. априла 1906. године, а потом одређен за
команданта XVI па II пешадијског пука.
Важио је за официра добре стручне спреме који је на послу био
тачан и неуморан, сматран је веома перспективним официром. Војска је
била његов идол, а ратови прилика да покаже своје знање и способности. На челу свог II пешадијског пука Кнеза Милутина учествовао је у
балканским ратовима. Нарочито је био запажен у борбама на Брегалници, Куманову и Битољу, па се нашао међу мало пуковара које је Врховни командант одликовао нашим највећим ратним одликовањем Карађорђевом звездом са мачевима. У рату против Бугара својски се трудио
да оправда то високо признање и поверење али и да достојно освети
свог брата Љубомира који је погинуо у борби код Једрена. Сваки добијени задатак обављао је на најбољи начин. Али оно што му нису могли
непријатељски куршуми починила је зараза колере. Само после три
дана боловања умро је у Војној болници.
Био је ожењен Агнес кћерком Алфреда Мак – Клура, бившег секретара енглеског посланстава и америчког конзула у Београду. Имали су
синове: Љубомира и Миодрага.
Брат му Љубомир, рођен 3. III 1860. у Ваљеву, био је пешадијски
капетан I класе и истакнути ратник. У Српско-бугарски рат 1885. године ступио је као поднаредник. У најтежим моментима у групи Ваљеваца на челу са Андријом Јовановић, свештеником из Ћелија код Ваљева,
давао је снажан отпор и чинио јуриш у непријатељске редове. Тада је
починио више подвига после чега га је краљ Милан произвео за пешадијског потпоручника. Службовао је у више јединица, а у Први балкански рат ушао је као капетан I класе, носећи куршум са Сливнице у себи.
Храбро се борио код Једрена где је пао 13.III 1913. године. Тело му је
пренешено и сахрањено у Ваљеву. Од 11. новембра 1893. године био је
ожењен Лепосавом кћерком Радојке и Спасоја Протића, свештеника из
Горње Буковице код Ваљева, чије брат Светислав, адвокат, такође био
носилац Карађорђеве звезде са мачевима.
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За заслуге у миру и рату Владимир Ристић је добио. Медаљу за војничке врлине, Споменицу Краља Петра I, бугарски орден за храброст
св. Александар, Орден Таковског крста и Орден Карађорђеве звезде са
мачевима IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 1534/741; МИАВ, ЗМК
Матична књига рођених ваљевске цркве за 1871, 56, 65; Балкански рат у слици
и речи, 1913, I књ, бр. 24, 374; Ратник, Београд, јуна 1923,. 129-130 и јула
1923, 151-153; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 18501925, Београд, 1925, 251; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 579 ; П.
Марковић: Велике и славне личности нашега краја, „Глас Ваљево“, Ваљево,
21. марат 1941, 1 и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 441.

РИСТИЋ, СТАНОЈЕ С., интендантски бригадни генерал, функционер Црвеног крста и про147
фесор Војне академије. (Ваљево , 24. V 1878 –
Београд,15. II 1933). Родитељи су му били: Светозар и Милева. После завршене основне школе и
шест разреда гимназије уписао је НШ ВА са
XXVIII класом, а са XI класом завршио је и ВШ
ВА. Чин поручника добио је 1901, капетана 1905.
а генерала 28. јуна 1927. године.
Као већина његових класних другова своју
официрску каријеру започео је као водни официр
у пешадији. Учествовао је у завери којом је 29. маја 1903. године на
српски престо враћена династија Карађорђевића. Р. је лично разбио
улазна врата на стану генерала Лазара Петровића, првог ађутанта Краља Александра. Од 2. септембра 1903. био је командир IV чете III батаљона VIII пешадијског пука, од 28. октобра 1903. командир II чете II
батаљона VI пешадијског пука и од 7. новембра 1906. био је командир
II чете II батаљона VI пешадијског пука. После тога је упућен на студије интендантске струке у Француску. По завршетку ИА у Паризу обављао је разне интендантске дужности.
И за време ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године обављао је више интендантских функција у које је уносио своју педантност, марљивост, поштење и савесност. До 12. октобра 1920. био је в. д.
начелника Економског одељења МВМ. Од 18. октобра 1920. био је
хонорарни и редовни професор предмета Војна администрација на НШ
ВА. Радио је у Економској инспекцији, па у Интендантском одсеку
Саобраћајног одељења ГШ. Од 20. јануара 1925. био је в. д, управника
Административне школе и редовни професор на ВА.
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Др Миле Бјелајац пише да је рођен у Београду.

356

По завршетку ратова Р. се упорно и несебично залагао да се и код
нас образује ИА чији ће бити први управник. Непроцењив је његов
допринос успостављању њене организације, утврђивању наставних планова и програма, стварању потребних услова за рад итд. Истовремено је
учествовао у реализацији наставе, па га многе генерације питомаца
памте не само као управника и предавача, већ и дивног васпитача.
После тога бивао је председник Војне контроле МВМ и начелник Економског одељења МВМ. Годинама је важио за најбољег познаваоца
економске струке у нашој војсци па је и постао први бригадни генерал
интендантске струке у Војсци Краљевине СХС.
Активно је учествовао у раду Друштва Црвеног крста. Први пут за
члана Главног одбора ЦК изабран је 25. децембра 1921. године, а приликом њеног конституисања ушао је у његов економско-финансијски и
амортизациони одсек. Нешто касније изабран је и за благајника Главног одбора ЦК , а три године касније преузео је и дужност главног
магационера Друштва Црвеног крста. Посебно је драгоцен његов
допринос изради нових друштвених правила; успостављању нове организације и територијалне поделе ЦК, па и реорганизације његовог канцеларијског пословања. Такође, дао је велики допринос установљењу
Дана Црвеног крста, образовању првог летовалишта итд. Од 1924. године био је председник Београдског обласног друштва ЦК и на том положају остао до 24. марта 1928. године и иницирао покретање Обавештајног гласника Београдског обласног одбора Црвеног крста. За
допринос раду ове националне хуманитарне организације добио је
њено највеће признање Орден Црвеног крста.
Од 1911. године био је ожењен Изабелом, кћерком Јосифа Ковачевића, директора реалке у пензији. Добио је више одликовања и других
признања, међу њима и Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СН, Београд, од 8. IX 1904, 2; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 242. и 663;
Гласник Друштва Црвеног крста Краљевине Југославије, Београд за 1936, 114
и 115; Споменица Друштва Црвеног крста Краљевине Југославије 1876 – 1936,
Београд, 1936, 428 и 429; Ратник, Београд, априла 1933, 168-170; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 579 ; М. Ж. Живановић: Солунски процес хиљаду деветсто седамнаесте године, Београд, 1955; М. Ж. Живановић: Пуковник
Апис, Београд, 1955, стр. 663; T. С: Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац, 1990, 441; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 265. и М. Радојчић: Некадашња војна елита
ваљевског краја, „Ваљевски алманах“, Београд, 2013, VII, 67.

РИСТИЋ М. СТЕПАН, земљорадник, зидар и резервни поднаредник (Радљево, Уб 27. XII 1887 – Радљево, 23. IX 1953). Потиче из породице која се у другој половини XVIII века доселила из Мајиновића,
села у Ваљевској Подгорини. Отац му Марко, земљорадник, умро је у
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заробљеништво 1917. године, а мајка Живка, домаћица, преминула три
године касније. Већ по завршетку основне школе латио се напорних
сељачких послова.
Редовни војни рок служио је 1909. године у IV чети II батаљона V
пешaдијског пука Краља Милана у Ваљеву. Као редов и поднаредник у II
чети II батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива активно
је учествовао у свим ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године.
Био је веома храбар, упоран и пожртвован борац па је и рањен 28. новембра 1914. године на положају Кличевац код Ваљева, у леву ногу.
Са својом јединицом повлачио се преко Албаније до Крфа. По
доласку на Солунски фронт починио је још неколико јуначких подвига.
Тако је на пример приликом налета непријатељских војника 3. септембра 1918. године, на положају Градешница бацао бомбе на њих и тако
осујетио њихов силовити јуриш. За тај подвиг одликован је Сребрним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред тог високог
ратног одличја имао је сребрну и златну медаљу за храброст, Албанску
споменицу и све три споменице за учешће у ослободилачким ратовима
од 1912. до 1918. године.
Пошто је имао само хектар обрадиве земље бавио се зидарским
пословима те је сазидао многе куће и друге објекте у Радљеву и околним селима. Доста се ангажовао и у земљорадничком задругарству па је
неко време био и продавац у задружној продавници. У политичком
погледу припадао је Земљорадничкој и Демократској странци. Током
Другог светског рата био је симпатизер НОП, па је по ослобођењу као
стари ратник, поштен и цењен човек биран у органе нове власти.
У браку са Даринком (дев, Васиљевић из Радљева) имао је сина
Радисава и кћери Љубинку и Смиљану.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МК Радљево, ЗМК; Матичне књиге рођених и
умрлих; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 579; АЈ, Фонд КД, Збирка података о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 441; М. Станимировић:
Источна Тамнава – Бргуле и околина, Обреновац, 2010, 61- 62; М. Радојчић:
Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 2012, 46, 117-153. Казивање Живана Ракића, земљорадника из Јабучја; Казивање Радисава Ристића,
пензионера из Радљева и Запис са надгробног споменика на месном гробљу у
Радљеву.

РЊАКОВИЋ РАДМИЛО, земљорадник и редов из Чајетине, био
је редов I чете II батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије.
Одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 579; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 441; и М. Секулић: Дринска дивизија- прилози за историју српске војске, Лозница 2009, 132.
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РОГИЋ СТРАХИЊА, резервни официр и
срески пољопривредни референт (Дуб, Бајина
Башта? – Ужице, ?). Један од јунака чувеног Скопског ђачког батаљона 1.300 каплара. кад је произведен у чин наредника. Распоређен је у I чету IV
батаљона XVII пешадијског пука. Борио се око
Шапца и Ваљева и на више других места. Био је
учесник бoрби на Стрешеву, на Власини, и најкрвавијег сукоба на Бабиној Глави. Заступао је водника при повлачењу преко Албаније.
Херојски се борио у јуришу на Кајмакчалан
враћајући често назад бомбе које су бацали бугарски војници. Рањен је
али се брзо вратио у борбени строј. У најтежим моментима успео је да
сачува војнике од погибије и рањавања. Својим херојским делима али и
радњама допринео да се зароби један део бугарских војника. За тај подвиг одликован је Карађорђевом звездом са мачевима. У образложењу
пише да је одликован што је два пута спасао и сачувао војнике, а у најтежим моментима прибављао драгоцене податке и показао личну храброст.
Од Косовске Митровице преко Пожеге стигао је до Ужица децембра 1918. године. После тромесечног боравка и опоравка у родном
месту постао је срески пољопривредни референт и наставник Школе за
сточарство и планска узгајања у Севојну.
Током Другог светског рата припадао је четничком покрету ДМ.
Пред крај рата повукао се са њима и изгубио му се сваки траг.
ИЗВОРИ И ЛИТЕТАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 278293; Љ. Гавриловић: Рогић, Страхиња, БЛЗО, Београд, 2006, 654; Љ. Гавриловић: Рогић, Страхиња, БЛ РК, Бајина Башта, 2008, 274-275.

РОЉЕВИЋ, БЛАГОЈЕ Н., студент Трговачке академије у Бечу и
наредник (Ваљево, 10. VII 1894 – Кочобеј, 16/2.IX 1916). Отац Никола,
пекар и рентијер, један од богатијих Ваљеваца, а мајка Стана, (рођ.
Мијушковић из Ваљева), домаћица. Основну школу и гимназију завршио је у родном граду. Учио Трговачку академију у Бечу са жељом да
очува и увећава породични капитал.
По избијању Првог светског рата похитао је да се врати у Србију и
брани домовину. Као ђак-наредник I чете I батаљона V пешадијског
пука Краља Милана Дринске дивизије I позива учествовао је у више
борби показујући велику пожртвованост, сналажљивост и храброст.
Био је храбар и спретан борац, добар и хуман друг, одговоран и перспективан старешина, те је као такав био поштован и цењен од свих.
Једне хладне августовске ноћи 1916. године са легендарним капетаном Михаилом Маџаревићем ишао је на положај Плоче да извиде противничке положаје, сагледају њихове снаге и изведу неку акцију. Као и
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више пута до тада успешно су обавили постављени задатак. Због тога је
одликован Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима и предложен за унапређење у официрски ранг.
Херојски је погинуо при нападу на жицу која је бранила сури Кочобој, један од врхова тешко освојивог Кајмакчалана. Из крвавог боја на
леђима изнео га је командир чете Михаило Маџаревић. Ратни другови
су га сахранили на Кајмакчалану и његову гробницу скромно обележили. Приликом сахране код њега је нађен сат од белог метала са поклопцем на коме пише Hungaria No 60 18.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига рођених ваљевске
цркве и Фонд Окружног суда, Списи Инвалидског суда; Б. Стојадиновић: Благоје Рољевић, РД, Солун, 202, 27. XI 1916, 4; Ђ. Јанковић: Благоје Н. Рољевић,
СГ, Солун, , 3. XI 1916, 2; О. Ђ. Крстић: Благоје Рољевић, СГ, Солун, 27. XI
1916; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 580; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 441; Б. Вујић: Ваљевски пекари између
два рата, „Напред“, Ваљево, 17. V 1996; Ђ. Пилчевић: Ваљевски јунаци за пример, Ревија Колубара, Ваљево, април 2005, 29. и Запис са надгробног породичног споменика.

САВИЋ, МИЛАН А., земљорадник и редов
(Седлари, Ваљево, 25. IX 1894 – Ваљево, 24. III 1973).
Био је шесто дете Антонија и Евдокије, пољопривредника. Није познато да ли се школовао али зна се да је
живео у месту рођења и да се бавио пољопривредом.
Први светски рат затекао га је на одслужењу
редовног војног рока. Већ у јулу 1914. године, тек што
је завршио војну обуку, ступио је с Дринском дивизијом I позива у борбу против новог агресора, аустроугарске војске. Убрзо је оболео од тифуса па је пуштен
кући на лечење и опоравак. И док се он опорављао умрло му је дете и
мајка. Када је прездравио упућен је у јединицу која се налазила у околини Шапца и био запажен у борби на Церу, а доста се истакао и у
Колубарској бици.
Током борби око Смедерева био је тешко рањен у руку па су хтели
да му је одсеку (ампутирају) али он није дозволио. Био је остављен у
болници ради лечења али је побегао из болнице да противнику жив не
би пао у руке. Иако незалечен са нашом војском повлачио се преко
Косова и Албаније и стигао на Крф, где се залечио. И касније је више
пута рањаван па је извесно време био и борац XVII пешадијског пука.
Као борац I чете III батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива учествовао је у више борби на Солунском фронту, а истакао
се у борбама на Кајмакчалану 1916. године. Починио је више јуначких
подвига, попут оног када је вишој команди пренео писмо преко брисаног простора или када је спасао друга заробљавања или смрти, изноше360

ња војника са ратишта итд. Једном приликом у патроли кренуо је у
извиђање терена и уочио бугарска утврђења. Одмах су почели да бацају
бомбе у њихове земунице па су се Бугари предали те су их заробили и
спровели у своју команду.
За овај подвиг на Кајмакчалану одликован је Сребрним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је издат указ 150.806..
У претходним борбама био је одликован Сребрном медаљом за храброст, а у пробоју Солунског фронта зарадио је и Златну медаљу за храброст Милош Обилић. Имао је и Албанску споменицу и Споменицу за
ослобођење и уједињење 1914-1919. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: МИАВ: Фонд Подружнице носилаца Албанске споменице Ваљево, кутија 20, МИАВ: Фонд Окружног суда Ваљево, Списи Инвалидског суда и Збирка матичних књига - Матична књига рођених цркве у Јовањи за 1893-1899, 115; МС Ваљево, Збирка матичних књига, Матична књига умрлих Ваљево за 1973, бр.105/12; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938; 379387. и 580; Д. Миловановић: Јунак из „Витезова слободе“; „Напред“, Ваљево, 4.
фебруара 1972, 7; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац,
1990, 85 - 86, 441. и Казивање Сретена Савића, аутомеханичара из Седлара.

САВИЋ, МИЛОШ С., пољопривредник и редов (Градац, Ваљево, 24. I 1893 – Градац, 12. XI
1964). Отац Светозар и мајка Смиљка (рођ. Маринковић из Градца), пољопривредници. Завршио је
основну школу у Ваљеву и остао у овом приградском насељу да се бави пољопривредом.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском
рату. Био је храбар и пожртвован борац, јак и стамен, скроман али преке нарави. Прешао је преко
Албаније и борио се на Солунском фронту. Починио је више подвига
али је о њима нерадо говорио. Једино се жалио на дуготрајан боравак
по рововима али није имао ни дана боловања. Одликован је Албанском
медаљом, Медаљом за храброст, Орденом Карађорђеве звезде са мачевима и још неким одликовањима.
По повратку из рата настанио се у место рођења и наставио да се
бави традиционалним сељачким пословима. Десетак година је радио у
СОУР „Крушик“ из Ваљева, али није остварио право на пензију. Живео
је скромно и повучено.
Оженио се Селеном Тешић, домаћицом из Белошевца код Ваљева.
Изродили су шесторо деце: Персиду, Даринку, Јанка, Стеванију, мушко
дете које је умрло безимено и Павла. Јанко је као припадник Југословенске
војске у отаџбини нестао током II светског рата, а Павле је био наставник.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига рођених за Ваљево
за 1893; Др М. Весић: Градац и његово становништво, Ваљево, 2000, 310. и
312; Казивање Светлане Драјић, рођ. Добричић, електротехничара у пензији из
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Ваљева; Казивање Марине Капетановић, дев Савић, приватне предузетнице из
Ваљева и Казивање Милоша Савића, електротехничара из Ваљева.
148

СЕКУЛИЋ, МИЛОРАД Д., земљорадник и резервни пешадијски наредник (Рабровац, Смедеревска Паланка, 6. X 1879. – Кајмакчалан, ?). Отац Драгутин и мајка Живана, пољопривредници. Живео је у
месту рођења и бавио се пољопривредом. Војни рок је регулисаo 19011902. године у I чети I батаљона XI пешадијског пука Карађорђе и стекао чин резервног наредника.
Борио се у оба балканска и Првом светском рату, као припадник
XVII пешадијског пука Дринске дивизије. Често је бивао у борбама и
другим акцијама и увек показивао велику храброст, упорност и сналажљивост. Одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима о чему је издат указ 11.123 и другима.
Погинуо је у борбама за Кајмакчалан и сахрањен на бојишту.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АJ , Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 581и
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 244-245.

СИМИЋ, АРСЕНИЈЕ К., земљорадник и редов (Вране, Ариље,
1895- Вране, 1966). Отац Коста (1850-1926), земљорадник. Арсеније се
аматерски бавио астрономијом и у своје време имао један од бољих телескопа за посматрање звeзда. Са непуних 19 године обукао је униформу и
постао борац I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије.
На почетку Првог светског рата учествовао је у више борби и са
осталом војском повлачио се преко Албаније до Крфа, одакле је упућен
на Солунски фронт. Био је необично храбар и неустрашив војник. Својим подвизима задивио је чету, бaтаљон, пук и дивизију. Постао је узор
војницима. О њему су у војсци кружиле приче, које су каткад деловале
нестварно. Борбе са Бугарима биле су свакодневне на Соколцу, Рововској коси и Оштрој чуки. И у свима њима био је храбар, неустрашив и
пожртвован. После једног жестоког окршаја на Оштрој чуки успео је да
зароби неколико бугарских војника. За тај подвиг добио је Златну медаљу за храброст Милош Обилић. Месец дана касније добио је и Сребрну
медаљу за храброст, а потом и Сребрни војнички орден Карађорђеве
звезде са мачевима.
У току рата било је забрањено батинање у српској војсци али је
било и оних који се нису придржавали те забране. Тада се С. појављивао као заштитник војника, њихове слободе и правде. Зато је долазио у
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Т. С. Влаховић са веома оскудним подацима пише о Секулић Ј. Милораду
из Тубића код Косјерића, који је наводно страдао у Мађарској у заробљеништву, па те податке преузимају и у Биографском лексикону Златиборског
округа.
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сукоб са појединим старешинама, па и премештан из једног у друго
одељење, чету и батаљон. Када је насрнуо на једног официра бранећи
војника, осуђен је на три године затвора. Пошто у његовој јединици
није било затворске зграде та казна му је замењена да скоро две и по
године буде у рововима Соколца, Оштре чуке и Рововске косе. Уз
оскудну храну добијао је по два три сандука муниције, како би имао
чиме да забавља Бугаре. У току зиме 1917/1918. године успео је да приволи 17 бугарских војника да пређу на српску страну, а после неколико
дана прешла је и скоро цела чета са својим командиром. Последњи
дани Првог светског рата били су му најтежи. На самом врху Кајмакчалана водила се велика борба у којој су Бугари нанели велике губитке
његовој јединици, па је он легао међу страдале војнике и није се померао. Чак је и бугарска коњица наводно прешла преко лешева али није
приметила да је жив. Након тога поново се састао са преживелима из
своје јединице, која га је наводно већ била унела у списак погинулих па
су уз помоћ XVII пешадијског пука потиснули Бугаре.
Док су се преживели ратници враћали својим кућама, он је морао
да издржи још преосталих шест месеци казне у затворима у Урошевцу,
Скопљу и Приштини. Арсеније је био прави див од човека налик на
непобедиве јунаке из старих епова. Био је то људина као од брда одваљен, велике и чудесне физичке снаге, храбар и неустрашив, сам је ударао на противнички табор и наносио му значајне губитке.
После одласка у затвор војне власти су му одузеле сва одликовања и
дали на чување. Тако се по издржаној затворској казни вратио кући без
одликовања због чега је био увређен и незадовољан и често негодовао.
Између два светска рата био је познат у ариљском срезу као најјачи човек
који је дизао дебелу мотку за коју се држало по шест најтежих људи.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Ђ. Пилчевић: Симић Арсеније, БЛЗО, Београд
2006, 672-673; Писање Богдана Стојановића, праунука именованог, на Goougle
Serbia 12. маја 2013. године.

СИМОВИЋ ЗДРАВКО, земљорадник и резервни пешадијски наредник (Радобуђа, Ариље, 11.
XI 1889 - ?, ?). До балканских ратова живео je у
Радобуђи и бавио се пољопривредом. Војни рок
регулисао у XVII пешадијском пуку у Ваљеву 1908.
године.
Као резервни пешадијски наредник те јединице
учествовао je у оба балканска и Првом светском
рату. Био је веома храбар и пожртвован. Рањен је за
време борби на Говедарнику 1913. године.
За дела из ратова одликован је сребрном и златном медаљом за храброст, Oрденом jугословенске круне V реда, Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, француским
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ратним крстом са бронзаном звездом, руском сребрном медаљом Св.
Ђорђа III степена и другим.
После рата као колониста живео је и радио у Великом Гају. У браку
са Софијом имао је сина Милутина и кћери Милену и Веселинку.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 582; Т.
С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 244-245.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ЈОВАН М., официр - пешадијски поручник
(Самобор, Гацко, ? - Кајмакчалан, 13. IX 1916), водник IV чете III батаљона XVII пешадијског пука. Одликован је официрским орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена. O чему је објављен указ 31222.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: СН, Крф, 31. августа 1917, 4; Ратник, Београд,
децембар 1922, 196; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 582; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 441.

СМИЉАНИЋ, КРСТА М., армијски генерал,
бан Зетске бановине и сенатор (Љубиш, Чајетина,
30/17. XII 1868 – Београд, 15. IV 1944). Рођен је у
једној од најпознатијих и најугледнијих златиборских породица, од оца Милосава и мајке Видосаве,
пољопривредника. Основну школу завршио је у
Белој Реци, а шест разреда гимназије у Ужицу.
Првог септембра 1888. године ступио је у НШ ВА
са XXI класом. За инжењеријског потпоручника произведен је 15. септембра 1893. године; за капетана 6. децембра 1899, за генералштабног
пуковника 14. јануар 1913; за генерала 21. октобра 1918. године и за
армијског генерала 21. октобра 1923. године. Важио је за једног од најспособнијих официра.
До 1894. био је водник у инжењерији, а до 1896. године слушалац
ВШ ВА. Наредне три године био је командир чете у инжењерији, а
онда приправник за генералштабну струку. Од 1899. до 1902. године
био је ордонанс официр Њ В Краља, па командант I пешадијског пука,
начелник штаба Шумадијске дивизијске области, па командант XII и I
пешадијског пука. Касније је био на служби у ГШ, а онда као државни
питомац провео је годину дана на стажу у LXXIV пешадијском пуку у
Руану у Француској (1909-1910) и присуствовао је великим француским маневрима. По повратку у Србију био је шеф Саобраћајног (мобилизацијског) одсека Оперативног одељења ГШ.
Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године, обављајући разне дужности. Током балканских ратова био је начелник Саобраћајног одељења ВК и у саставу државне делегације за разговоре о миру
у Букурешту. У I светском рату најпре је командовао Обреновачким
одредом, а од 1916. био је командант Дринске дивизије II позива, која је
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1914. године односила велике победе у Србији. Са њом се и повукао
преко Црне Горе и Албаније до Крфа. Десетковану и деморалисану војску је успео да опорави, мотивише и поведе на Солунски фронт, где је
дао значајан допринос освајању Кајмакчалана. После деветнаестодневних огорчених блиских борби ВK је 30. септембра 1918. година саопштила да су припадници славне Дринске дивизије освојили коту 2525,
односно врх Кајмакчалана. Као командујући официр те легендарне
јединице 1918. године први је ушао у Београд.
Од 8. децембра 1918. био је шеф Војне мисије у Љубљани. Обављао
је и бројне друге одговорне дужности, међу којима и команданта Дравске дивизијске области у Љубљани, команданта Треће и Друге армијске
области. После пензионисања постављен је за бана Зетске бановине и
на том положају остао две године. Краљевским указом 9. јануара 1932.
године постављен је за сенатора..
За мирнодопске и ратне заслуге добио је 20 домаћих и 15 страних
одликовања, па и ордене Карађорђеве звезде са мачевима III и IV реда..
Умро је у Београду 15. априла 1944. године. На Краљевом тргу у центру Златибора налази се његова биста кoja симболизује храброст, част,
патриотизам и многе друге врлине.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1615/256; НЕ, Загреб
1928, IV, 258; Јубиларни свезак Алманаха „Краљевина Југославија“, Загреб,
1932, 480; Глас Ваљева, Ваљево, 26. II. 1933, 2; Ч. М. Митриновић: Биографски лексикон Народно представништво: Сенат; Народна скупштина, Београд, 1935, 65-66; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 582; ВE, Београд, 1974, VIII, 729; ВЛ, Београд, 1981, 1056; М. Ђенић: Чајетина до 1945,
Чајетина, 1990, 6; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 42-43. и 442; Ој Ужице...- Споменица Ужичана у Београду, Београд – Кадињача, 1994, 189-190; др A. Стошић: Велики дани Србије 19141918, Београд – Крушевац 1994, 555; Ж. Живуловић Серафим: Напред у
отаџбину – Пробој Солунског фронта, Београд, 1998, 217-218; Р. Челиковић:
Косјерић – историјски, антрополошки и привредни развој, Београд, 2002,
254-255; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941,
Београд, 2004, 271; М. Р. Ђенић: Златибор у Великом рату, Чајетина 2006,
131-133; Љ. Гавриловић и Д. Драшкић: Смиљанић Крста, БЛЗО, Београд
2006, 682; М. Секулић: Дринска дивизија- прилози за историју српске војске,
Лозница 2009, 258; Б. Филиповић: Србија у Великом рату у 99 слика, Бор
2010, 156-158. и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја,
„Ваљевски алманах“, Београд, 2013VII, 81.

СОТИРОВИЋ, МИЛАН В., официр - пешадијски потпуковник (Београд, 4. IX 1877 – Ваљево, 22. XI 1940). Отац Василије. Mилан је завршио
је основну школу, нижу гимназију и положио малу матуру. Извесно време
радио као самоуправни чиновник и деловођа Шабачке општине.
Од 1. новембра 1895. похађао је ППШ, па је ступио у активну војну
службу. Вредно и предано је радио и учио је па је преведен у официрски
ранг. У пешадијског потпоручника унапређен је септембра 1909, поруч365

ника октобра 1912. и капетана II класе 6. априла 1913. Капетан I класе
постао је 15. јуна 1915, а пешадијски мајор 1920. године. Од маја до октобра 1922. године завршио је курс Пешадијске школе гађања у Сарајеву, а
за пешадијског потпуковника произведен је 1. октобра 1924. године.
У балканским ратовима и на почетку Првог светског рата био је
командир чете. У I балканском рату био је командир I чете III батаљона
VI пешадијског пука Дринске дивизије II позива, који се мобилисао у
Коцељеви. За време II балканског рата био је командир II чете II батаљона XIV пешадијског пука III позива. На почетку I светског рата био
је командир IV чете I батаљона VI пешадијског пука, а потом је командир чете II прекобројном пуку Моравске дивизије. Приликом одступања био је тешко рањен на положају Златна стена. Након тога био је пензионисан па је после опоравка било предлога да се унапреди у виши
чин и поново активира.
Пошто је реактивиран службовао је у Бјељини, Зворнику, Земуну,
Чичеву, Нишу, Београду и Ваљеву. У овом граду на Колубари од 26.
марта 1934. године па до своје напрасне смрти био је помоћник команданта Војног округа. Поред тога обављао је још неке дужности као што
је председник Обласног одбора Народне одбране у Ваљеву итд.
За заслуге у миру и рату је одликован: сребрном и златном медаљом за храброст, Oрденом белог орла са мачевима IV реда, Oрденом
белог орла V реда, Oрденом Светог Саве V и IV реда, Oрденом југословенске круне IV реда, Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV
реда, Албанском споменицом и свим споменицама за учешће у наведеним ратовима. Од страних одликовања је имао енглески Ратни крст и
пољски Орден за ратне заслуге.
У браку са Љубицом кћерком Софије и Матије Матијевића, обућара из Мајданпека имао је по две кћери (Даница и Татјана) и два сина
(Миодраг, који је као ученик VIII разреда гимназије и припадник III
добровољачког одреда погинуо 27. августа 1942. године и Василије,
који је такође учио Ваљевску гимназију).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-1624/473 и Фонд бивше
српске војске; МИАВ, ЗMK, Матична књига умрлих ваљевске цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 583; Политика, Београд, 23. новембра
1940,10; Глас Ваљева, Ваљево, 1. децембра 1940, 3; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 442; М. Белић: Затамњена историја –
Ваљевска гимназија 1941-1945, друго допуњено издаље, Ваљево 2014, 59;
Казивање Бранка Ломе, правника у пензији из Ваљева.

СПАСИЋ, ПАНТЕЛИЈА М. - Панта, каплар – добровољац (Пр149
њавор , Лајковац, ? – Чеганске планине, 14. VIII 1916). Отац Матија
и мајка Лепосава, пољопривредни произвођачи, доброг материјалног
стања.
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Садашње насеље Боговађа у општини Лајковац
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Учествовао је у борбама у току ноћи између 8. и 9. августа 1916.
године на положају Малка Ниџе, али и у четири непријатељска напада
10, 11, 12. и 13. августа на положају Чеганске планине, јужно од коте
1500 показујући примерну личну храброст. Панта Спасић био је храбар
борац, поуздан вођа патроле у најтежим моментима борбе, пркосан и
слободан. Своје другове је стално слободио и храбрио.
Дана 14. августа послат је у потеру са положаја Чеганске планине
југозападно од коте 1500, а у правцу положаја Малка Ниџе. Уметношћу
својом дошао је са патролом на 50 метара од бугарских ровова. Кад су
Бугари спазили патролу и отворили ватру на њих, то каплара Спасића
није поколебало већ је пуцао из своје пушке и убио два бугарска војника. Међутим, судбина је хтела да се његов јуначки живот угаси и
каплар Спасић погођен смртно од бугарског зрна пао је на истом месту.
За заслуге у рату одликован је Сребрним војничким орденома
Карађорђеве звезде са мачевима и другим признањима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Архива бивше српске војске, к-72, ф-3, д33; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 583; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 442; М. Радојчић: Војвода Мишић и
његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 421 и М. Секулић:
Дринска дивизија – прилози за историју српске војске, Лозница 2009, 442;
Запис на спомен плочи у манастиру Боговађа и Казивање Светислава Петровића, техничара Имлека у Ваљеву из Боговађе.

СРЕЋКОВИЋ, БОЖИДАР М., официр дивизијски генерал (Шабац, 7. I 1869 – Ваљево, 17.
IV 1943). Оба родитељи су му рођена у Ваљеву.
Отац Мирко био је срески начелник, а мајка Јованка, сестра Димитрија Митровића, познатог привредника и једног од председника ваљевске
општине. Основну школу и четири разреда гимназије завршио је у Ваљеву, пети и шести разред
учио је у Београду.
Септембра 1888. године ступио је у НШ ВА.
Прво запослење добио је као водник у Дринском артиљеријском пуку у
Ваљеву. Потом је још неко време радио у пољској артиљерији у Чачку и
Шапцу. Након тога завршио је и ВШ ВА. Од 1901. до 1905. био је командант дивизиона у Моравском артиљеријском пуку. Наредне две године
био је ађутант краља Петра I, а онда још годину дана радио је у Артиљеријској инспекцији. У периоду од 1908. до 1912. поново је на служби у
Ваљеву али сада као командант Дринског артиљеријског пука.
Активно је учествовао у ослободилачким ратовима од 1912. до
1918. године обављајући одговорне дужности. И у балканским ратовима био је командант Дринског артиљеријског пука. Током I светског
рата углавном је деловао као начелник и командант артиљерије I арми367

је. У тим ратовима показао се веома храбрим и способним старешином
који је вешто и успешно командовао потчињеним јединицама.
У поратном периоду обављао је неколико значајних дужности. Најпре је био командант Дринске, а потом и Јадранске дивизијске области,
па инспектор артиљерије и командант Савске дивизијске области. Од
1921. до 1928. године био је помоћник команданта IV армијске области.
Пензионисан је 11. априла 1929. године.
Чин артиљеријског потпоручника добио је 1891, капетана 1899. и
мајора 1902. године. У чин пуковника произведен је још 6. априла 1913,
а за генерала 3. новембра 1918. године. За заслуге у миру и рату добио
је: Медаљу за војничке врлине, Златну медаљу за храброст, ордене
белог орла V, IV, III и II реда, ордене Карађорђеве звезде (са и без мачева) IV реда, ордене Светог Саве III и II реда и све споменице за учешће
у ратовима од 1912. до 1918. године. Од страних одликовања добио је
руски орден Свете Ане II реда, француски ратни крст, италијански крст,
грчки ратни крст, енглески орден Светог Ђорђа, орден Светог Станислава III реда и друге.
Осмог септембра 1897. године у Ваљеву оженио се Зорком (18781968) кћерком Милке и Веселина Богдановића, ваљевског трговца и
посланика на Великој народној скупштини, одржаној у Београду 16.
фебруара 1877. године, која је одлучивала о продужетку рата или
закључењу мира. Преко Зоркине мајке, чије брат био Владимир Даниловић, командант Ваљевске бригаде који је храбро погинуо у боју на
Великом Извору, били су у блиским родбинским везама са кнежевским
породицама Даниловића из Мургаша код Уба и Ракића из Мионице.
Имали су две кћери: Даницу и Јелену, зв. Бебушку, која се 1935. удала
за поручника др Борисава М. Јаћића.
Као пензионер С. је наизменично живео у Београду и Ваљеву.
Сахрањен је на Новом гробљу у Ваљеву.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-16327695; АС, Фонд Милорада Павловића Крпе, 753; МИАВ, ЗМК, Матична књига умрлих ваљевске
цркве; НЕ, Загреб 1928, IV, 343; Ко је ко?, Загреб 1928, 137; Правда, Београд,
26.јануара 1928; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 283; Р. М. Драшковић: Улица Драгојла Дудића, „Напред“, Ваљево, 6. јуна 1970; Т. С. Влаховић; Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 328. и 442; М. Радојчић:
Срећковићи из Ваљева, „Напред“, Ваљево, 7. и 14. новембар 1997; М. Бјелајац:
Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 273; М.
Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, „Ваљевски алманах“, Београд, 2013, VII, 82; Казивање Оливере Софронић, магистра фармације у пензији из Ваљева; Казивање Бранка Ломе, правника у пензији из Ваљева и Запис са
надгробног споменика.

СТАЈИЋ, др ЈОРДАН А., војни лекар, санитетски генарал (Врање, 25. I 1868 – Београд, 27. I 1949). Рођен је у веома угледној трговачкој породици Аристона Стајића. Као војни стипендиста завршио је
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медицину у Грацу и Бечу, где је специјализирао хирургију на Клиници
професора Гусенбауерa.
Лекарску каријеру започео је у Ваљеву где је био војни лекар, а
касније шеф Хируршког одељења Окружне болнице и Дринске сталне
дивизијске станице. Овде је извршио прву хируршку интервенцију па
се сматра пиониром хирургије у овом граду на Колубари. Са др Пецићем 1912. године организовао је курс за добровољне болничарке које су
имале значајну улогу у предстојећим ратним сукобима.
Као референт санитета Дринске дивизијске
области учествовао је у лечењу оболелих и повређених у балканским ратовима. Близина фронта на
почетку Првог светског рата учинила је да је Ваљево за кратко време постало стециште великог броја
оболелих, повређених и избеглица па су реквириране све школске зграде, хотели, кафане, магацини и
други већи објекти за смештај рањеника. Поред
хируршких интервенција које је обављао пружао је
и значајан допринос сузбијању епидемије пегавог
тифуса јер је први у Ваљеву примењивао серуме у
лечењу шарлаха и дифтерије.. Након противничке
офанзиве 1915. године одступа са нашом војском у којој је хирург, консултант ВК и начелник санитета Ужичке војске. По приспећу у Скадар
оперисао је престолонаследника Александра. На Солунском фронту
најпре је био начелник Санитетског одељења ВК 1917–1918, а потом
управник Војне болнице у Солуну 1918–1919. године.
По завршетку рата враћа се у Ваљево на положај шефа Хируршког
одељења Војне болнице. Након тридесетак година проведених на раду
у Ваљеву постаје начелник Санитета III армијске области у Скопљу а
затим и начелник Санитетског одељења МВМ. За време службовања у
Ваљеву имао је топао и срдачан однос са пацијентима, па му је приређен величанствен испраћај у Скопље 1928. године. У знак захвалности
за све што је чинио за Ваљево и Ваљевце изабран је за почасног грађанина Ваљева, а и једна улица у Ваљеву добила је његово презиме. Ни
он није заборавио Ваљево већ је при Ваљевској гимназији основао
Фонд Др Јордана Стајића из кога су награђивани најбољи ученички и
студентски литерарни радови.
Био је писац великог броја научних радова и уредник Војно-санитетског гласника. У чин санитетског бригадног генерала произведен
21. октобра 1923, а пензионисан је по молби 10. децембра 1931. године.
Током рада у Београду доста је радио на развоју и унапређењу војног
здравства, а посебно Главне војне болнице.
За свој рад почаствован је бројним одликовањима и другим признањима. Од домаћих одличја имао је: Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, Oрден југословенске круне III реда, Oрден белог орла III
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реда, Oрден Светог Саве III реда, Oрден Црвеног крста итд. Од страних
добио је амерички бронзани орден Црвеног крста, француску Легију
части IV степена, грчке ордене Светог Спаса IV степена, Светог Ђорђа
и Михаила IV степена.
У браку са Јеленом – Ленком (рођ. Живковић из Београда) имао је
кћи Олгу и синове Влајка и Владислава.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд Архиве бивше српске војске, НЕ,
Загреб 1918, IV, 407; Ко је ко?, Загреб,1928, 138; Споменица Друштва Црвеног
крста Краљевине Југославије 1876-1936, Београд, 1936, 450-451; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 583; Споменица Српског лекарског друштва
1872- 1972, Београд 1972, 190; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац 1990, 442; М. Радојчић: Др Јордан Стајић, почасни грађанин
Ваљева, 2309, 23. април 1993, 12; М. Бјелајац: Мемоари армијског генерала
Богољуба Илића, Београд 1995, 67; Др В. М. Антић: Српски лореј у Ваљевској
болници, Ревија Колубара, Ваљево, мај 1997, 39-45; М. Бјелајац: Генерали и
адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 274 и М. Радојчић:
Некадашња војна елита ваљевског краја, „Ваљевски алманах“, Београд, 2013,
VII,. 82. и Запис са надгробног споменика.

СТАНАРИЧИЋ, БУДИМИР Р., земљорадник,
редов, жандарм (Чокешина, Лозница, 2. VIII 1890. ?, 1940). Отац Радован и мајка Јелица, били су
пољопривредници имућног стања. Војску је служио
у III батаљону VI пешадијског пука.
Учествовао је у Првом светском рату као редовжандарм I чете II батаљона XVII пешадијског пука
борећи се у више борби на Дрини, а посебно је био
запажен у борби на Милићевцу изнад родне Чокешине. Са српском војском повлачио се преко Албаније и стигао до Крфа одакле је упућен на лечење у
Бизерту и Каирo. Пошто се опоравио послат је на Солунски фронт.
Током 1916. године два пута је рањаван у ногу и груди. У најтежим
моментима борбе своје другове је соколио и храбрио јер њему страх
нису уливали куршуми и гранате. Увек је био први на положају, врло
добар и сигуран у патроли.
Петог септембра 1916. године његова чета је била у првом борбеном реду, при нападу на горди, јако утврђени Кајмакчалан. С. је први
зашао у последње непријатељске ровове, кад је непријатељ предузео
контранапад он се није померао с места, већ је обарао једног по једног
противника и храбрио своје војнике. У борбама на Чеганским планинама, са два своја друга, четири пута је успешно одбијао бугарске нападе.
Рањен је 9. септембра 1918. године.
Због почињених подвига одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред њега имао је и Златну
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медаљу за храброст, Албанску споменицу и Споменицу за ослобођење
и уједињење, односно учешће у рату 1914-1918. године.
Био је ожењен са Милком Дедовић, домаћицом. Имали су деветоро
деце , па му је по том основу кумовао Краљ Александар Карађорђевић.
Познато је да су подигли две кћери (Даницу и Веру) и седам синова
(Петра, Мијаила, Миливоја, Живојина, Драгутина, Томислава....).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; АВИИ, Архива бивше српске војске, п-3а, к-72, ф3, д-33; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 584; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 304. и 442. и М. Секулић: Дринска
дивизија- прилози за историју српске војске, Лозница 2009, 131.

СТАНИСАВЉЕВИЋ, ЖИВКО М., армијски
генерал, професор и војни писац (Ваљево, 14. II
1883 – Београд, 7. I 1973). Отац Милутин био је
абаџија, а мајка Станија, домаћица. Основну школу и шест разреда гимназије завршио у месту
рођења. Нижу (1901) и ВШ ВА (1909), као и припрему за генералштабну струку (1912) и Школу
гађања завршио је у Београду.
Војну службу започео је као пешадијски потпоручник и водник у V пешадијском пуку Краљ
Милан у Ваљеву, а три године касније премештен
је за водника у VIII пешадијски пук, а затим и у ППШ. По завршеној
ВШ ВА радио је у Штабу Дунавске дивизијске области (1910-1911) и
VII пешадијском пуку, а онда био приправник у ГШ.
У ратовима од октобра 1912. до 6. марта 1916. био је на служби у
Оперативном одељењу ВК и командант батаљона. Потом се неко време
ангажује као начелник Штаба I пешадијске бригаде Моравске дивизије.
Од октобра 1916. до фебруара 1917. био је командант батаљона у XIV
пешадијском пуку, са којим је учествовао у борбама на Црној Реци и
Чукама и заузећу коте 1212, те заробљавању већег броја непријатељских војника. Затим је неко време би помоћник начелника Штаба
Тимочке дивизије и начелник Штаба Шумадијске дивизије која је, са
још две француске дивизије, имала главну улогу у пробоју Солунског
фронта.
После рата краће време бивао је начелник штабова Босанске,
Дунавске и Вардарске дивизијске области. Након тога је шеф Наставног одсека Оперативног одељења ГШ, професор Ратне вештине на
НШ ВА, војни изасланик у Будимпешти, професор Војне географије на
ВШ ВА. Затим је командант Дравске пешадијске бригаде, в. д. команданта Вардарске дивизијске области, командант Осијечке дивизијске
области, командант Моравске дивизијске области, помоћник команданта V армијске области, други помоћник министра војске и морнарице.
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Поред обављања редовних дужности био је плодан војни писац. Писао
је чланке и расправе за многе листове, часописе и књиге, а неко време и
уређивао војни часописа Ратник.
У Априлском рату 1941. био је командант Трупа приморске армијске области. Заробљен је и спроведен у Немачку у заробљеништво, где
је сарађивао с антифашистичким организацијама заробљених југословенских официра. После рата вратио се у земљу.
У чин пуковника унапређен је 1. децембра 1920. године. За генералштабног бригадног генерала произведен је 1. децембра 1925, дивизијског генерала 31. децембра 1931. и армијског генерала 1937. године.
За заслуге у миру и рату одликован је орденима Карађорђеве звезде
са мачевима IV реда, белог орла са мачевима V и IV реда, југословенске
круне III и II реда и Златном медаљом за ревносну службу. Од страних
одликовања добио је енглески орден Св. Ђорђа и Михаила, француски
орден Легије части и француски крст.
Био је ожењен Видосавом, кћерком Соке и Николе Петровића,
трговаца из Модриче у БиХ. Имали су кћи Надежду и синове Миливоја
и Николу.
БИБЛИОГРАФИЈА: Упут за обуку пешадије за рат ( Београд 1909) Церска
битка 16-19. августа 1914 (Београд 1927); Гоњење након Церске битке (Београд 1928), Шумадијска дивизија при пробоју Солунског фронта (Београд,
1928); Церска битка (Загреб, 1937 Кумановска битка – разматрање и поуке (
Београд 1951) и ), Битољска операција 1912 (Београд 1952).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К – 1646/260 и Архива бивше
српске војске, кутија 284, фас. 6; МИАВ, ЗМК, Матична књига рођених ваљевске цркве; НЕ, Загреб, 1928, IV, 411; Велики војни календар за 1937. годину;
Енциклопедија Југославије, књ. VIII, стр. 122; ВЛ, Београд, 1981, 1064; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925,
244; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 275. и 276. и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја,
Ваљевски алманах, Београд, 2013, VII, 68.

СТАНКОВИЋ, АКСЕНТИЈЕ, земљорадник из Жабља код Новог
Сада, као редов XVII пешадијског пука Дринске дивизије био је одликован Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 584.
и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 442.

СТАНОЈЕВИЋ, ДРАГУТИН М., земљорадник и резервни пешадијски наредник (Мањинац, Зајечар, 22. VII 1895 – Бизерта, Африка,
1917). Отац Марјан (умро 1918) и мајка Нејка (умрла 1900), пољопривредници.
Од 1914. до 1915. године био у војсци у Ђачкој чети у Скопљу.
Потом је као ђак-наредник распоређен у Митраљеско одељење V пеша372

дијског пука Дринске дивизије. Учествовао је у више борби и других
акција показујући храброст и сналажљивост.
За време једне борбе против Бугара на Кајмакчалану 1916. године при снажном налету противника изгинули су руковаоци митраљезом. С. је преузео митраљез и наставио дејство по противничким
редовима и зауставио њихов налет. У међувремену пристигли су му
и други ратни другови те не само да су зауставили напредак Бугара
већ су заузели њихове положаје и натерали их на повлачење. За овај
подвиг одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
Приликом једне од тих борби на Kајмакчалану 1916. године тешко
је рањен у врат, па му је и грло оштећено. Пребачен је на лечење у
Бизерту, где је и умро. Сахрањен је на тамошњем варошком гробљу.
У браку са Даринком, рођ. Николић, домаћицом, 1914. године
родио им се син Јован.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 584. и
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 442.

СТАНОЈЕВИЋ, МЛАДЕН М., молер и
редов (Ваљево, 10. V 1887 – Ваљево, 30. IX
1930). Отац Милош, зидар и мајка Мирићија –
Мирјана, домаћица, имали су још двоје деце.
Основну школу и молерски занат завршио је у
месту рођења, где је углавном и обављао занатску делатност. Веома млад почео је да се интересује за политичка збивања, а члан Српске социјалдемократске партије био је од њеног оснивања и учествовао у њеним активностима.
Као припадник Дринске дивизије I позива
активно се борио у свим ратовима од 1912. до 1918. године. Био је врло
храбар, упоран и веома спретан борац, па је сматран једним од најхрабријих у својој јединици. За више потчињених подвига у борбама одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
У образложењу одлуке о одликовању пише да му је оно додељено за
осведочену храброст. По казивању потомака једном приликом препливао је реку Саву и на другој обали изненадио и заробио већу групу противничких војника.
После повратка из рата наставио је да се бави занатом и био добар
радник и вешт мајстор, па је имао доста посла. По природи и навици
боем живео је неуредно што се негативно одразило на његово здравље.
Да би нашао лека болести обилазио је и неке европске метрополе али
није било спаса.
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У браку са Мирославом Петковић, кројачицом из Ваљева, изродио
је доста деце али су успели да подигну троје. Пошто му је и супруга
млада умрла бригу о њиховој деци преузели су њена сестра Дана и зет
Драга Грујичић, власник кафане Ужице у Ваљеву. Њихови синови су:
Драган, зв. Млађиновац, који се бавио очевим занатом и био играч ФК
Будућност из Ваљева, а потом и борац Ваљевског партизанског одреда
али је заробљен, интерниран и стрељан у норвешком логору Ботн 14.
новембра 1914. године; док је Јован био чиновник и од октобра 1944.
године борац јединица НОВ и ПО Југославије а погинуо је на Сремском фронту крајем 1944. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, ЗМК, матичне књиге рођених и умрлих
ваљевске цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 585; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 321. и 442; Б. Милосављевић, Л. Нинковић и М. Радојчић: Споменица палим борцима и жртвама
фашистичког терора у општини Ваљево, Ваљево, 1995, 47; Б. Милосављевић:
Млађиновац – „уметник молераја“, „Напред“ Ваљево; Казивање Зорице Миливојевић, продавачице из Ваљева; Казивање Љубице Луле Матовић, пензионерке из Уба, Казивање Бојане Зорић, магистра фармације из Београда; Казивање
Милана Бајића, државног тужиоца из Београда и Казивање Борислава Вујића,
публицисте из Ваљева.

СТАНОЈЕВИЋ, СВЕТОЗАР Т., официр - пешадијски пуковник (Лесковац, 27. X 1881 - ?, ?). Отац
Трајко и мајка Зорица. Основну школу завршио је у
родном граду, а шест разреда гимназије у Нишу.
Нижу школу ВA учио је у Београду, где је унапређен
у чин пешадијског потпоручника. Почео је радити
као водник у XVI пешадијском пуку, а наставио као
командир чете у III пешадијском пуку.
У балканским ратовима борио се као командир
чете у III пешадијском пуку I позива. Приликом ноћног
препада на Облакову код Битоља 4/5. новембра 1912.
године Турци су га ранили. Током Српско-бугарског рата био је веома
запажен у борбама на Брегалници, Вардару и Грленским висовима.
И на почетку Првог светског рата командовао је четом у истом
пуку. Од децембра 1914. године био је командант батаљона у V прекобројном пуку. Истакао се у борбама на Текеришу, Дрини и Сувобору.
Пред Макензијевом офанзивом 1915. повукао се преко Косова и албанских
гудура у Драч, а онда на Крф.
На Солунском фронту од фебруара до марта 1916. године био је
командант батаљона XIV пешадијског пука. Потом до јуна 1920. године
био је командант батаљона V пешадијског пука I позива. Учествовао је
у многим борбама у којима се видно истицао. Тешко је рањен и на
положају Саме Буке код Прилепа 8. септембра 1918. године.
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После рата био је помоћник команданта XXXV пешадијског пука,
командант XX пешадијског пука и командант Битољског војног округа.
Пензионисан је и преведен у резерву 1929. године.
За испољено јунаштво и ратне заслуге одликован је Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, Oрденом белог орла IV реда, Златном медаљом за храброст, Сребрном медаљом за ревносну службу,
Орденом југословенске круне IV реда, Албанском споменицом и споменицама за учешће у ратовима од 1912. до 1918. године. Имао је и
неко француско одликовање.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Споменица XXXII класе Војне академије, Београд
1936; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 585; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 205-206. и 442. и Д. Туровић: Јунаци
гвозденог пука, Лесковац, 1990, 175-176.

СТАРЧЕВИЋ, СВЕТОЗАР А., пољопривредник,
резервни пешадијски наредник и шумар (Суводање,
Ваљево, 25. V 1882 – Суводање 7. V 1924). Потиче из
породице која се крајем XVII века преселила из Радановаца код Косјерића у Дренајић, засек Суводања,
села испод Медведника. Био је син јединац Милице и
Александра Старчевића, пољопривредника. Основну
школу учио је и завршио у ваљевским Ставама, а
потом остао у селу да обрађује своје имање. Војни рок
је регулисао 1904. године у II чети II батаљона XVII пешадијског пука у
Ваљеву.
Као резервни пешадијски наредник II чете II батаљона V пешадијског пука Дринскe дивизије II позива активно је учествовао у оба балканска и Првом светском рату. Био је храбар и спретан борац па је
починио више подвига али они нису записани, па су пали у заборав.
Поред осталог на простору између реке Дрине и планине Гучево упао је
у противничку заседу. Кад су га заробили рекао им је да их опкољава
наша војска и понудио се да им помогне да се извуку из тог окружења.
У паничном страху њих 17 прихвата његов предлог, а он их спроведе
до наше најближе команде где буду разоружани и заробљени. За овај
али и неке сличне подвиге одликован је Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима. Познато је да је имао још нека одликовања и друга признања.
Након Првог светског рата вратио се у место рођења и поред пољопривреде радио као шумар. У политичком погледу припадао је Радикалној странци и биран је за кмета у суводањској општини. Доста се
ангажовао око деобе имовине и регулисања имовинско-правних односа
мештана у свом селу.
У браку са Лепосавом Малетић из Оровице код Љубовије имао је
две кћери и једног сина. Зорка је била удата за Живорада Тадића из
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Драгодола код Осечине, земљорадника, који је у јесен 1941. године
постао борац VI чете Рађевског батаљона Ваљевског партизанског
одреда. Станојка је била удата за Тошу Ненадовића, земљорадника из
Царине код Осечине, чије отац Јеврем Ненадовић, такође био носилац
Карађорђеве звезде са мачевима. Син им Драгослав – Драго, рођен петнаест дана после очеве смрти од 15. септембра 1944. године био је
борац Прве пролетерске бригаде, а по ослобођењу је обављао више значајних привредних дужности на Ставама, у Ваљеву и Београду.
Светозар је сахрањен на заселачком гробљу у Дренајићу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 585;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 240-241. и
442; М. Св. Ристивојевић: Ваљевске Ставе, Београд, 1998; Казивање Драгослава Старчевића, пензионера из Ваљева.

СТЕВИЋ, ЛУКА С., економ, резервни официр и
већник АВНОЈ-а (Мојковић, Крупањ, 10. X 1887Шабац, 3. XII 1971). Отац Светомир и мајка Драгиња,
пољопривредници. Радио је на свом имању, али и као
фамилијаз (послужитељ) у Основној школи у Белој
Цркви. Војни рок служио је од јануара 1910. до 1912.
године у Ужицу и Алексинцу. Као најбољи војник у
дивизиону упућен је у пуковску подофицирску школу
након чега је произведен у чин поднаредника.
Учествовао је у четири рата. Прво ватрено крштење имао је у новембру 1912. године код Мердара, а
убрзо потом се истакао као топовођа IX батерије III
дивизиона Брдског артиљеријског пука, па је одликован Сребрном медаљом за храброст Милош Обилић и Сребрном медаљом за ревносну службу. Током II балканског рата нарочито је био
запажен у борби на Брегалници. Учествовао је и у сузбијању Арбанашке побуне, када је у потери за Албанцима, са ратним друговима, заузео и Елбасан. Током балканских и I светског рата водио је ратни дневник, који је објављен у Годишњаку Историјског архива у Шапцу.
Већ на почетку I светског рата поново се истакао као борац V
пешадијског пука. У најкрвавијим борбама на Мачковом камену, од 16.
до 23. септембра 1914. године и поред наређења команданта да извади
затварач топа и да одступи, нанишанио је противника и опалио гранату.
Она је натерала противника у бекство. На предлог својих ратних другова као најхрабрији војник у батерији одликован је 25. јуна 1915. године
Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. На положају Буар код Ужица 21. децембра 1914. године унапређен је у чин
наредника. Учествовао је у повлачењу преко Албаније и борбама на
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Солунском фронту, где се поново истицао храброшћу и сналажљивошћу иако је због нежног здравља повремено побољевао.
По повратку у родно место активније се укључује у политички
живот. Због индолентног односа државе према ратницима, ратним инвалидима и деци палих бораца све чешће напада Двор и династију. Временом постао је члан Републиканске странке и важио за великог бунџију и
опонента званичним властима. Због тога је биран за кмета и председника
општине, али и више пута новчано кажњаван, па и затваран.
Од почетка оружаног устанка 1941. године помагао је партизански
покрет. У јесен 1941. године изабран је за председника Народноослободилачког одбора у Мојковићу. Нешто касније постављен је за команданта партизанске команде места у Завлаци. Потом је ступио у Рађевски батаљон Ваљевског партизанског одреда, где је вршио дужност
командира III и VII чете. Почетком марта 1942. године прешао је у
Босну и ступио у Пратећу чету Врховног штаба НОВ и ПО Југославије.
Учесник је сва три заседања АВНОЈ-а. На завршетку Другог светског
рата имао је чин мајора ЈНА и биран је на више одговорних дужности у
Шапцу, па и за посланика у више сазива.
Поред поменутих одликовања имао је и две сребрне медаље за храброст Милош Обилић, Орден Таковског крста, Орден братства и јединства I реда, Орден заслуга за народ I реда, пољски партизански ред,
француску Легију странаца, Албанску споменицу и Споменицу 1941.
године.
У браку са Станојком Секулић имао је сина и две кћери. По личној
жељи сахрањен је у Белој Цркви код Крупња уз највише војне и државне почасти.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 586;
Србија у ратовима од 1912. до 1918. године с посебним освртом на Ваљевски
крај, Ваљево, 1972, 216; Умро Лука Стевић учесник у четири рата, „Напред“,
Ваљево, 10. децембра 1971, 2; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде ,
Аранђеловац, 1990, 383; С. Ристановић: Устаничка Рађевина, Шабац, 1970; А.
Јевтић: Усправљени у векове, Ваљево, 1974; Б. Митровић Шумар: Уз врховног
команданта, Шабац, 1975; Сећање бораца Ваљевског народноослободилачког
партизанског одреда, Ваљево, 1996; Б. Шашић: Знаменити Шапчани и Подрињци, Шабац 1998, 293-300.

СТЕВАНОВИЋ, НИКОЛА А , официр - пешадијски пуковник
(Врање, 30. XI 1868 – Београд, 1943). У Нишу је завршио Нижу гимназију, а ВA у Београду (септембрa 1890) као питомац XX класе, када је
произведен у чин потпоручника. ВШ ВА завршио је 1897. године, а
затим и припрему за генералштабну струку. Обављао је разне дужности. Био је в. д. команданта XVII пешадијског пука у Ваљеву од 31.
марта 1905. до 23 марта 1907. године, наставник ВA, начелник Општевојног одељења МВ. За време службовања у овом граду на Колубари
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био је веома активан, а 1910. године учествовао је на оснивачкој скупштини Српског олимпијског комитета и био изабран за једног од три
потпредседника.
Учествовао је у балканским ратовима и сузбијању Арбанашке побуне. Од 15. августа 1913. до јула
1914. био је командант Дринске дивизијске области,
са седиштем у Ваљеву. И на почетку I светског рата
бо је командант Дринске дивизије I позива са којом
је учествовао у више борба и других акција али и
повлачио се преко Албаније.
У Солуну је постављен за начелника штаба
Прве армије. Као симпатизер Црне руке за време
Горничевске битке августа 1916. године смењен је
са те дужности и послат на Крф да оснује Школу за
резервне официре , што је у ствари био изговор да
би се удаљио од догађаја који су се одвијали на
Солунском процесу који је вођен против пуковника Драгутина Димитријевића Аписа и сарадника. Ту је и пензионисан указом ФАО 18.824
од 31/18. јула 1917, па је напустио Крф и преселио се у Француску, где
је до краја рата био управник Дома српске деце, ратне сирочади, који је
основан почетком 1917. године.
Био је двоструки витез Карађорђеве звезде са мачевима IV и III степена, али и носилац још неких одликовања и признања.
У браку са Милевом кћерком Данице и Милана Мартиновића,
трговцa, имао је синове Момчила и Предрага.
ИЗВОРИ И ОДЛИКОВАЊА: АВИИ, Фонд ДПП, К ; СН, Солун, 93, од 18.
августа 1917, М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 586; М. Ж. Живановић: Пуковник Апис, Београд, 1955, 702; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац 1990, 310. и 443; Ваљево- Постанак и успон градског средишта, Ваљево 1994, 326. и 435.

СТЕВАНОВИЋ, СВЕТОЗАР А., официр - пешадијски пуковник (Врање, 5. VI 1880 – Београд, 19. VIII
1929). Рођен је у виђеној и патријархалној породици
Јелисавете и Арсенија Стевановића, где је добио примерно васпитање. Завршио је основну школу и шест
разреда гимназије у родном граду. Нижу школу ВА
завршио је у Београду са XXXII класом и произведен
у чин пешадијског потпоручника. Почео је радити у I
пешадијском пуку као командир вода, а наставио као
командир чете.
Витештво и слободарство испољио је као млад официр у оба балканска рата као командир чете у VI пешадијском пуку. У Првом светском рату био је командант батаљона и помоћник начелника штаба
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Дринске дивизије II позива, и на служби у штабу Дринске дивизије I
позива. Био је веома запажен у борбама на Гучеву. Костајнику, Перини
и другим борбама у којима је до изражаја долазила његова жустрина и
храброст. За време Макензенове офанзиве на Србију 1915. године
одступао је и прешао преко Албаније. Са Крфа прешао је на Солунски
фронт где се храбро борио.
После Првог светског рата био је помоћник команданта XXVI пука,
командант XXIII пука и командант Битољског војног округа. Изнурен
ратним штрапацима чешће је побољевао.
У браку са Љубицом П. Крстић добио је сина Мирослава.
За испољену храброст одликован је Сребрном медаљом за храброст, Златном медаљом за ревносну службу, Oрденом Карађорђеве
звезде са мачевима IV степена, Француском легијом части и румунском
звездом IV реда. Био је носилац Албанске споменице и споменица за
учешће у свим ратовима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Споменица XXXII класе Војне академије, Београд, 1936; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 586; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 210. и 443. и Д. Туровић:
Јунаци гвозденог пука, Лесковац 1990, 153.

СТЕФАНОВИЋ150, ЈАНКО М., земљорадник и резервни пешадијски поднаредник (Доња Буковица, Љубовија, 15. III 1892 –
Берловине,151 Љубовија, 6. VII 1970). Отац Марко и мајка Ружа пољопривредници. Војни рок служио од 23. марта 1913. године у IV чети IV
батаљона V пешадијског пука Краља Милана у Ваљеву.
Борио се у I светском рату као рeзервни пешадијски наредник III
чете II батаљона V пешадијског пука у више борби на Дрини и Колубари. На положају Плоче у Босни 23. септембра 1914. године рањен је у
груди. Са осталом војском повлачио се преко Албаније. После реорганизације наше војске на Крфу као припадник III чете III батаљона V
пешадијског пука борио се на Солунском фронту. Током борби на Кајмакчалану 17. септембра 1916. године рањен је у образ. За храбро држање и пожртвовање у борбама при заузећу Кајмакчалана и Рововске косе
одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен указ 22.023 од 12, септембра 1917. и повеља
КО бр 1.334 од 1. августа 1929. године.
Са Даринком, рођ Ковачевић, имао је две кћери (Гордана и Слободанка) и три сина (Славко, Марко и Љубомир).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд К, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 586. и
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 443.
150
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Припадници ове породице сада се презивају Стевановићи.
Азбуковачко село Доња Буковица сада се зове Берловине.
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СТЕФАНОВИЋ, ОСТОЈА М., економ и
резервни пешадијски потпоручник (Шушеока,
Мионица, 25. XII 1893 – Овче поље, септембра
1918). Потиче из имућне и угледне сеоске породице. Отац Милија, који је умро 1915. и мајка
Драгиња, пољопривредници, имали су још двоје
деце – сина Андрију, који је умро веома млад и
кћер Олгу, удату за Светислава Миловановића,
учитеља из Санковића код Мионице, који је службовао у више места ваљевског краја.
Основну школу С. је учио у суседном селу
Ђурђевцу, а Ратарску школу у Шапцу. По завршеном школовању вратио се у место рођења и
наставио да обрађује породично имање. Радио је вредно и предано
настојећи да у пракси што више примени стечена знања, унапреди
пољопривредну производњу и економски ојача своје домаћинство.
Учествовао је у Првом светском рату храбро се борећи на Дрини,
Церу, Јадру, Колубари и другим бојиштима. Почетком 1915. године био
је тешко рањен и упућен на лечење и опоравак. У жељи да непријатељу
не падне у руке још увек недовољно опорављен напустио је болницу,
придружио се својој јединици и повлачио се преко Косова и Албаније.
Са Крфа је са својом јединицом упућен на Солунски фронт. На
њему учествује у многим тешким и даноноћним борбама, показујући
изузетну храброст, упорност, сналажљивост и смисао за командовање.
Услед тога унапређен је у чин резервног пешадијског потпоручника и
распоређен на дужност водног официра у чети. Био је у легендарном V
пешадијском пуку, у чети мајора Михаила Маџаревића, троструког
витеза Карађорђеве звезде са мачевима. У једном жестоком окршају
храбро је погинуо. Kaко се није женио, није оставио ни потомства.
За осведочену храброст у овој али и више других акција добио је
Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, више медаља и других признања.
ИЗВОРИ И ПРИЗНАЊА: Ратник, Београд, јули 1923, 156; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 587; М. Маџаревић: Кроз сјај и сенке рата, Београд, 1933; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990,
169. и 443; Др Д. Томић и С. Рабреновић: Шушеока, Ђурђевац, Пауне села у
Колубари ваљевској, Београд, 1992; М. Радојчић: Стефановићи из Шушеоке,
„Напред“, Ваљево, 21. и 28. новембра и 4. децембра 1997; М. Радојчић: Остоја
Стефановић, „Запис“, Мионица, од 15. маја 2005, 16; М. Радојчић: Војвода
Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918. године, Београд, 2006, 375378; М. Радојчић: Завичај војводе Мишића – Мионичка општина, Београд 2008,
597; Казивање Чедомира Стефановића, земљорадника из Шушеоке и др Владете Миловановића, бившег професора Грађевинског факултета у Београду.
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СТЈЕПАНОВИЋ,152 ЈОВКО М., опанчар и
резервни пешадијски наредник (Гнојна Гора,
Горњи Милановац, 9. V 1887 – Ваљевo, 7. IV
1962). Oтац Милосав и мајка Стана, пољопривредници. После основне школе завршио је опанчарски занат и напустио родно место у потрази
за бољим условима живота.
Војни кадар служио је 1907. и 1908. године у
X (Таковском) пешадијском пуку. Као резервни
пешадијски наредник активно је учествовао у
оба балканска и Првом светском рату. За осведочену личну храброст и пожртвовање на бојном
пољу у рату против Аустроугарске 1914-15. године одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је
објављен и указ ФАО бр. 11.123, од 15. јуна 1915. године.
Према тврдњама потомака имао је два ордена овог одличја. Један је
добио јер је у борби на Церу са још неколико војника штитио одступницу главнине наших снага, пошто су им животи били угрожени добили
су наређење да се повуку али га нису извршили па су нашима омогућили да се повуку без већих губитака и истовремено спречили даљи продор противника. Други је наводно добио за више подвига почињених на
Солунском фронту и више пута убацивања бомби у противничке ровове које су проузроковале већи број мртвих и рањених што је изазивало
панику. Да ово изгледа није без основа показује и податак да се у неким
изворима појављује да је имао Сребрни војнички орден Карађорђеве
звезде са мачевима, а ми располажемо копијом указа у коме стоји да је
одликован Златним војничким орденом тог одликовања.
По завршетку Првог светског рата С. је живео и радио у Ваљеву.
Имао је опанчарску радњу код Касапа, у Чика Љубиној улици, преко
пута зграде Народног музеја. Тридесетих година прошлог века напустио је занат и радио као чувар – домар зграде Ликовне академије у
Београду, где је имао и стан. У Београду је живео до окупације 1941.
године када се вратио у Ваљево, настанио у Карађорђевој улици бр. 135
и наставио да ради свој занат све до пензије.
С. се женио два пута. Први пут 1920. са Драгом Китановић из
Ваљева, са којом је две године касније добио кћи Милицу, удату за
Војислава Мартиновића, официра из Бајице код Цетиња, са којим има
сина др Петра Мартиновића, лекара – специјалисту микробиологије у
Ваљеву. Пошто је Драга умрла 1923. године око 1930. године оженио се
са Маријом из Аранђеловца али нису имали деце.
Имао је још неких одликовања и других признања, међу којима и
Албанску споменицу
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Понегде се појављује и под презименом Степановић и Стјеповић.
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МС ГУ Ваљево, ЗМК, Матична књига умрлих
ваљевске цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 586; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 443; И. Ћуковић: Рудничани и Таковци у ослободилачким ратовима Србије 1912-1918, Горњи Милановац, 2005, 489; Породична архива Стјепановића; Казивање Михаила Ђерића,
судије у пензији из Ваљева; Казивање Павла Павића, економисте из Ваљева у
Београду; Казивање унука др Петра Мартиновића, лекара из Ваљева.

СТОЈКОВИЋ, БРАНИСЛАВ А., официр и адвокат (Пожаревац, 22. V 1886 – Београд, 1. IV 1979).
Рођен је у породици Алексе Стојковића која има
дугу војну традицију. У Војну академију ступио је 1.
септембра 1912. године.
Учествовао је у рату за ослобођење Србије од
Турака и произведен за официра. Као пешадијски
потпоручник био је водник у II чети III батаљона V
пешадијског пука Краља Милана. И у I светском
рату борио се у истој јединици, а као поручник био
је водник III чете II батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије.
Починио је више херојских дела, а посебно се истакао у нападима 2. и
3. септембра 1918. године на Рововску и Градешничку косу, када је свима служио за пример храбрости и издржљивости. Значајне подвиге
починио је 9, 11. и 13. августа 1916. године.
За испољену личну храброст, пожртвовање и успешно командовање у тешким борбама похваљен је наредбама генерала Милоша Васића,
команданта III армије, од 29. марта 1917. године и војводе Петра Бојовића, команданта I армије, од 4 јануара 1919. године; одликован Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, Медаљом за војничке
врлине и више других одликовања и признања.
По напуштању војске завршио је правни факултет и бавио се адвокатуром у Шапцу и Београду.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: AВИИ, Фонд Архива бивше српске војске, к-313,
ф-7, д-5; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 588; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 192. и 443 и А. Ђурић:
Солунци говоре, Београд 1987, 17- 20.

СТОЈШИЋ, АЛЕКСАНДАР К. – Алекса, официр - дивизијски генерал (Ваљево, 12. XII 1874 –Београд, 28. V 1937). Потиче из једне од старијих и угледнијих ваљевских породица. Деда му Алекса био је устаник
и учитељ у ваљевском крају, отац Касијан, познати трговац и народни
посланик, а стриц Коста и један од председника ваљевске општине, мајка Милка, домаћица. Основну школу и пет разреда гимназије завршио
је у родном граду.
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Са XXV класом, 12. септембра 1892. године, ступио је у НШ ВА.
Од 1900. до 1902. године завршио је и ВШ ВА. Први официрски чин
добио је 2. августа 1895, а капетана 1904. године, док је за дивизијског
генерала произведен 30. новембра 1923. године.
Почео је радити као водник у пешадији и ађутант пука, потом је био командир чете, а од 1905.
до 1907. године ађутант Дринске дивизијске области у Ваљеву. Следеће три године био је командант батаљона, а од 1910. до 1912. године шеф
Ађутантског одсека Општевојног одељења МВ.
Током балканских ратова био је на служби у
Ађутантском одељењу ВК. За време I светског рата
углавном је био командант XVII пешадијског пука
Дринске дивизије, са којим се истакао у одбрани
Шапца, борбама на Церу, јуришу на Солдатовића
вис у Баставу и нападу на Марјановића вис. Водио
је оштре борбе и на више локација на Дрини, посебно северно од Курјачице. Потом је успешно одбијао противничке нападе на Биљег, где је 6. септембра 1914. године рањен у главу. Крајем 1914. године током наше контраофанзиве енергично је гонио непријатеља до Саве. Приликом повлачења преко Албаније био је веома енергичан и строг. Имао тврдњи да је
стрељао више подстрекача дезертирања, али је на Крф довео пук са највише пушака од свих пешадијских пукова који су се повлачили.
При мучком нападу Бугара 1915. са својим пуком био је у саставу
Власинског одреда који је водио жестоке борбе на Буковој Глави. Августа 1916. године истиче се у одбрани положаја Мало Ниџе, у противнападу који је потом уследио на положаја Џеп – Кршки вис. Нарочито се
истакао у борбама на Кајмакчалану, где је примио и успео да одбије
главну тежину противничког контранапада, али и био тешко рањен. У
борбама од 6. до 21. новембра 1916. као командант II дринске бригаде,
под врло тешким условима, освојио је јака утврђења Грнишки и Будимировски вис, па и Стравинску редут. Том приликом запленио је читаву непријатељску батерију и две немачке хаубице са пуно ратног материјала. У пробоју Солунског фронта 1918. године С. командује Вардарском бригадом која је жестоко гонила противника док га није коначно
уништила. Иначе, био је веома храбар официр који је и дању и ноћу био
са својим војницима.
И по завршетку рата прима и успешно обавља многе дужности.
Најпре је на служби у Вардарској дивизијској области, па командант
Љубљанског војног подручја и командант Вардарске пешадијске бригаде. Од 15. септембра 1921. до 20. марта 1925. био је командант Зетске
дивизијске области, а потом помоћник команданта IV и II армијске
области. На свим тим положајима истицао се знањем радом, сналажљивошћу и умешношћу па је са успехом успевао да подигне стручну и
моралну снагу припадника потчињених јединица.
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За заслуге у миру и рату одликован је бројним домаћим и страним
одликовањима. Поред осталих имао је: Mедаљу за војничке врлине,
Mедаљу за ревносно вршење службе, ордене белог орла са мачевима V,
IV и III реда, југословенске круне II и III реда, ордене Светог Саве I и II
реда и ордене Карађорђеве звезде IV и III реда са мачевима. Од страних
одличја имао је руски крст Св. Ђорђа, француску Легију части, орден
италијанске круне и пољски Virtuti Militari.
Jедан је од иницијатора оснивања и први председник Удружења
носилаца Карађорђеве звезде са мачевима, основаног маја 1935. године.
Успео је да се избори за многа права носиоца тог одликовања и значајно допринео његовој консолидацији и афирмацији.
У браку са Вером имао је кћи Интеборг и сина Александра.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП , К и Архива бивше српске војске, бр. 2/6, кутија 284, фас. 6; МИАВ, ЗМК, Матична књига рођених ваљевске
цркве; НЕ, Загреб, 1928, IV, 461; Ратник, Београд, јуни 1937, 195-201; РГ, Београд, св. VI za 1937, стр. 445-447; БОН, бр. 12 за 1937, стр. 1000; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 588; Р. М. Драшковић: Из прошлости Ваљева,
Ваљево, 1973, стр.75-78; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 443; Др А. Стошић: Велики дани Србије 1914-1918, Београд –
Крушевац 1994, 139; М. Мадић: Алекса А. Стојшић – устаник и учитељ 17851850, ГИАВ, Ваљево, бр. 30/1996, .73 – 82; М. Бјелајац: Генерали и адмирали
Краљевине Југославије 1918- 1941, Београд, 2004, 283. и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски алманах, Београд, 2013, VII, 68.

ТАБАКОВИЋ, СВЕТИСЛАВ В., земљорадник и резервни наредник (Бачевци, Ваљево, 8. IX
1879 – Бачевци, 11. XI 1949). Отац Вукајлo и мајка
Ана (рођ. Стојановић из суседних Ковачица),
пољопривредници. Основну школу завршио је у
Ћелијама (село Лелић) као школски друг Николе
Велимировића, потоњег владике Николаја. Остао je
у селу и бавио се традиционалним сеоским пословима. Војни рок регулисао је у V пешадијском пуку
Краља Милана у Ваљеву.
Није познато да ли је учествовао у балканским ратовима. Као
резервни пешадијски наредник учествовао је у I светском рату и ангажовао се у више борби и других акција. Као вође једне извиђачке
патроле наишао је на противничке војнике који су вршили утовар топова и другог наоружања за транспорт. На њихово изненађење командовао је да се предају, а пратиоцима да пуцају, што су они учинили.
Пошто су се они разбежали топове и муницију су заробили па су им у
даљим борбама корисно послужили. За тај подвиг добио је Сребрни
војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима.
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По окончању ратних сукоба вратио се у родно место и наставио да
се бави пољопривредом. Како му приходи нису били довољни бавио се
производњом креча и радио на изградњи путева
У браку са Софијом (рођ. Додовић из Бачеваца) изродио је седморо
деце али су успели да подигну четворо (Драгослава и Драгишу, Даринку и Зорку)
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матична књига рођених ћелијске
цркве; МК Драчић, ЗМК, Матична књига умрлих; М. Шантић: Витези слободе,
Београд 1938, 589; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 444; Р. Стојановић: Подмаљенска села бивше општине Драчић, Ваљево,
2002, 146; Казивање Драгише Табаковића, пољопривредника из Бачеваца;
Казивање Десимира Стојановића, пољопривредника из Ковачице.

ТАДИЋ, ВЛАДИМИР Ј. – Влајко, правник,
велепоседник и народни посланик (Ваљево, 16. IX
1854 – Ниш, 15. III 1915). Отац Јеврем, рођен у
aзбуковачким Кошљама, био је трговац и велепоседник, а мајка Марија кћи Јовице Милутиновића,
колубарског и ваљевског кнеза из Санковића код
Мионице. Завршио Правни факултет Велике школе у Београду.
Почео је радити као судски писар у Ваљеву,
Шапцу и Врању. Пошто је био један од радикалских првака прогањали су га напредњаци па је
одлучио да напусти државну службу и да се
посвети привреди. Прихватио је управу над очевим имањем настојећи
не само да га сачува већ и проширује и унапређује. Пошто је имао електрични млин сматран је једним од првих ваљевских индустријалаца.
Партијски другови увек су га истицали у прве редове. Више пута
биран је за члана и председника Месног и Окружног одбора Радикалне
странке у Ваљеву. Био је делегат и на првом великом скупу Радикалне
странке у Крагујевцу, јула 1882. године. Три пута је биран за председника Ваљевске општине 1882, 1890. и 1901. године. Као први човек
Ваљева доста је радио на решавању комуналних и социјалних проблема. У јесен 1893. био је постављен и за начелника Округа рудничког.
Биран је за народног посланика, а и краљ Милан Обреновић га је 1888.
године именовао за свог посланика.
Умро је у епидемији пегавог тифуса. Написао је своја сећања која
су остала необјављена у којима је описао политичке прилике oд осамдесетих година па до почетка XX века и који доста значе за политичку
историју Ваљева и околине.
У браку са Живком, кћерком Марка (Танасијевића) Маљевчанина,
угледног житеља Ваљева, имао је петоро деце – синове: Јована, Боривоја, Бранислава и Жарка, те кћи Зорку најпре удату за генерала Миту
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Шапинца а потом пуковника Боривоја Марковића. Најмлађи му син
Жарко био је адвокат у Ваљеву и Убу, председник Ваљевске општине и
државни саветник.
За свој упоран и плодан рад добио је више одликовања и других
јавних признања. На предлог министра унутрашњих послова Краљевине Србије још 1904. године добио је Орден Карађорђеве звезде IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗMK, Maтична књига рођених ваљевске
цркве; СН, Београд, 195, 8. септембра 1904, 1, Пијемонт, 17. марта 1915, 3;
Ваљевци у Радикалној странци, Алманах Пашић, II, 60; Л. Лазаревић: Мали
поменик, Београд, 1934, 346-347; Р. М. Драшковић: Улица Мише Дудића,
„Напред“, Ваљево, 3. 7. 1970; Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости, Ваљево
1987; Р. Тадић: Тадићи, генеологија пивског братства Тадића и других братстава Тадић, Београд 1990, 435-436; М. Радојчић: Ваљевски градоначелници,
„Напред“, Ваљево, 18. и 25. децембар 1992. и 8. јануара 1993. и З. Ранковић:
Град Ваљево, Ваљево, 2011, 37-39.

ТАНКОСИЋ, ВОЈИСЛАВ П., пешадијски
мајор и комитски војвода (Рукладе, Уб, 16. IX
1880 – Трстеник, 20. X 1915). Отац Павле, по
неким подацима је од Јовановић из Руклада, а по
другим пореклом из Босанске Крајине, али је
живео у Руклади и бавио се казанџијским занатом
и мајке Миље. По завршетку основне школе,
породица се преселила у Београд, где се Војислав
уписао у Другу београдску гимназију. У ВА
уписао се 1899. са XXXII класом, да би је завршио 1901, после чега је
као водник био распоређен у VI пешадијски пук Краљ Карол. Са XV
класом завршио је и ВШ ВА.
Иако активни официр српске војске, у марту 1903. године, са групом демонстраната пркосио је Краљу својим учешћем у великим немирима. Већ у мају 1903. године један је од најактивнијих у обарању
последњег Обреновића са српског престола и довођењу Петра I Карађорђевића за Краља Србије. Приписује му се да је лично побио браћу
краљице Драге - Николу и Никодија Луњевицу. Поводом доласка династије Карађорђевића на власт одликован је октобра 1903. године Медаљом Краља Петра I Карађорђевића.
У својству члана четничке организације у зиму 1903/04 упућен је у
Скопље, Битољ и Солун, где је радио на организовању четничких акција у Македонији. Септембра 1904. године први пут је одликован Карађорђевом звездом. Танкосић је важио за једног од најодважнијих четничких војвода и за доброг стрелца. Током 1905. водио је чету у борби
на Челопеку након чега је повучен у Србију. Године 1907/08. био је
шеф Горског штаба Источног Повардарја, што је значило командант
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свих чета на потезу од српске границе до Вардара. Водио је напад на
бугарску чету у селу Страцину 1908. што умало није изазвало српскобугарски рат. После аустроугарске анексије Босне и Херцеговине, формирао је у Прокупљу четничку школу у којој су припремани добровољци за извршавање специјалних задатака у Босни и Херцеговини. Био је
члан Младе Босне и Централне врховне управе илегалне организације
Уједињење или смрт (популарно зване Црна рука).
У I балканском рату командовао је Лапским четничким одредом,
који је отпочео операције у турској позадини два дана пре избијања
рата код карауле Мердаре. Четничко-арнаутска чарка развила се у прву
битку тог рата. Српска војска однела је победу а Танкосићеви четници
први су ушли у Приштину. И у II балканском рату, са својом четом учествовао је у скоро свим значајнијим борбама. По окончању балканских
ратова постао је најмлађи мајор у Србији и добио други орден Карађорђеве звезде. Сви који су га знали и познавали веровали су да је пред
њим успешна, чак сјајна официрска каријера.
После Сарајевског атентата 1914. аустроугарска влада га је у ултиматуму упућеном српској влади сматрала одговорним за атентат на
престолонаследника Франца Фердинанда, због чега је био притваран у
штабу Дунавске дивизије I позива. Пуштен је пред сам почетак Првог
светског рата.
По избијању I светског рата постао је командант Добровољачког
одреда у Београду, а затим Рудничког добровољачког одреда. За време
битке на Дрини 1914. командовао је посебном четом добровољаца и
четника у саставу Лимског одреда у источној Босни, потом код Лознице, Крупња, на Мачковом камену и др. За време повлачења српске војске 1915. године његов одред је представљао заштитницу и био у сталном ватреном контакту са надирућим непријатељем. У једној од тих
борби у Игришту код Великог Поповића 31. октобра 1915. као командант батаљона био је смртно рањен.
Од последица рањавања, умро је 2. новембра 1915. у својој 35. години живота у Трстенику. Његови војници су га однели и закопали тајно на
Трстеничком гробљу, али су Аустријанци ипак успели да га пронађу,
откопају и након установљења идентитета, сликају леш, како би уверили
јавност да је ипак мртав. Уз слику гроба и леша по аустријским, мађарским, немачким и бугарским новинама, објављен је и текст у коме je
писало како је дошао крај и Воји Танкосићу, помињан престолонаследник, ултиматум њихове владе, као и детаљ о томе да је Танкосића, погибијом у њиховој балканској офанзиви сустигла заслужена казна.
У недељу 8. октобра 1922. године из Трстеника пренети су његови
посмртни остаци и покопани на Новом гробљу у Београду. Учињено је
то како доликује истинском јунаку за слободу, независност и уједињење српског народа. Постоји и верзија да су његове кости претходно из
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Трстеника пренете у крипту цркве у Белим Водама, где се наводно и
сада налазе.153
Носилац је већег броја одликовања и других признања међу којима
је: Орден Карађорђеве звезде и официрски орден Карађорђеве звезде са
мачевима IV степена, о чему је објављен указ 14611. У Београду, Нишу
и још неким местима градске улице носе име војводе Танкосића.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К - 1819/166; Илустрована
ратна кроника, Београд, 1912; Ратник, Београд, август 1923, 151; С. Краков:
Пламен четништва, Београд, 1930,103-104; Споменица XXXII класе Војне академије, Београд, 1936; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 589; М. Живановић: Пуковник Апис, Београд, 1955; В. Дедијер: Сарајево 1914, Београд, 1966,
479; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 2- 4. и
444; ; М. Радојчић: Тамнавац који је уздрмао Хабсбуршку монархију, „Напред“,
Ваљево, 2216, од 12. јула 1991, 5 ; М. Радојчић: (Не)заборављени Тамнавци (5):
Човек који је уздрмао Хабзбуршку монархију, „Тамнавске новине“ Уб, 298, од
6. фебруара 1993, 8; Џон Рид: Рат у Србији 1915. год, Цетиње, 1995, 316; В.
Казимировић: Црна рука, Крагујевац, 1997,353. и 354; А. Стошић: Под небом
Крушевца, Београд, 1997, 690; Ж. Видић Зиројевић: Истина о Апису, “Призма”, 1998, 44; Г. Николић: Војвода Танкосић, Београд, 1998; М. Радојчић: Војвода Танкосић је рођен у Рукладама, “Напред”, Ваљево, 2641, од 10. септембра
1999, 12; Добровољци у одбрани отаџбине, специјални прилог листа “Војска”,
Београд, бр. 26, од октобра 1999. године; ; М. Радојчић: Где почивају завичајни
великани - Војислав Воја Танкосић, „Реч недеље“, Ваљево, 17, од 13. марта
2003, 3; М. Белић: Комитски војвода Војислав Танкосић, Ваљево, 2005; М.
Секулић: Дринска дивизија- прилози за историју српске војске, Лозница 2009,
260-251; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ ласник
Ваљево, 46/ 2012, 117-153. Казивање Милоша Табића, пензионера и песника из
Ваљева, 30. новембра 1999. године.

ТАНОВИЋ, ЈОВАН К., новинар и резервни
официр (Пожега, 10. I. 1884 – Београд, 13. III
1945). Отац Крста и мајка Јелена. Основну школу и
Нижу гимназију завршио је у родном граду, а више
разреде гимназије у Београду, где је уписао и студије права.
Почетком двадесетог века укључује се у
омладински покрет, а већ 1902. године постао је
секретар Друштва Побратимство. Током 1903.
био један је од организатора мартовских демонстрација. Припадао је кругу оснивача клуба Словенски југ. Када се 1.
јануара 1904. године појавила Политика, коју су покренула браћа
Владислав и Дарко Рибникар, био је један од првих сарадника и у
њеној првој редакцији.
153

Тврдња Мр Велибора Лазаревића, професора и новинара из Беле Воде код
Трстеника.
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Као резервни капетан у балканским ратовима 1912-1913. године,
био је командир чете у XVII пешадијском пуку Дринске дивизије. У
Првом светском рату преживео је албанску голготу, опорављао се на
Крфу, и ратовао против Бугара и Шваба на Солунском фронту од 1916.
до 1918. године. Један је од учесника битке на Кајмакчалану, а официр
XIII пешадијског пука, Душан Рош, у својим сећањима записао је да је
1916. године на самом врху Кајмакчалана, испод једног пропланка,
видео да им у сусрет иде један усамљени ратник са завијеном руком:
Када стиже до нас, препознам капетана Јована Тановића, рањеног у
раме, свог у крви. Још од балканских ратова био је командир у том
славном 17. пешадијском пуку. Лио је крв у тешкој Церској, па и у Колубарској бици, носилац Карађорђеве звезде, и многих других одликовања.
Он махну оном здравом руком и рече: Ту горе је прави пакао. Више
пута смо узимали врх да нам га Бугари не преотму свежим снагама.
Верујем ипак да ћемо га заузети дефинитивно. На Мировној конференцији у Паризу 1920. године био је члан делегације Краљевине Србије и њен шеф за штампу.
По завршетку I светског рата поново је у редакцији Политике и ту
је остао до 1941. године као дугогодишњи уредник, а једно време и
одговорни уредник. Био је један од њених већинских акционара, председник Управног одбора Акционарског друштва Политика и председник Удружења власника листова у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. У Српском новинарском удружењу био је потпредседник, а затим и
председник Београдске секције Југословенског, новинарског удружења.
Учествовао је 1924. на Интернационалном новинарском конгресу који
је одржан од 7. до 12. јула у Лондону.
Под окупацијом 1941-1944. године био је директор Новог Времена,
уредник Обнове и члан управе (коју су именовале окупационе власти) и
почасни председник Српског новинарског удружења. Крајем новембра
1944. Војни суд Првог корпуса, осудио га је на казну смрти стрељањем
због сарадње са окупатором.
Поред Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, одликован је и са
два ордена белог орла, са два ордена Светог Саве, белим лавом IV реда,
Медаљом за храброст, Армијском захвалницом.
Био је ожењен Јованком, рођ. Миливојевић из Београда. Имао је
сина Слободана, рођеног 1924. године у Београду.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: M. Бјелица и М. Недељковић: Хроника Српског
новинарског удружења 1881-1941, Београд, 1988, М. П. Ђоковић: Два века српског новинарства, Београд, 1992; T. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 444; С. Ц. Ћирковић: Ко је ко у Недићевој Србији
1941-1944: лексикон личности; слика једне заборављене епохе, Београд, 2009,
472-473. и М. П. Ђоковић: Тановић Јован, БЛЗО, Београд, 2006, 733.
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ТЕШИЋ, ДУШАН М., земљорадник и коњички наредник (Новаци, Уб, 1879 – Логор Матхаузен, ?). Потиче из бројне и угледне породице која се почетком XIX века доселила из Лелића, села изнад Ваљева, а
води порекло од Анте Јовановића, кнеза подгорског из доба српских
устанака и након њих. Отац Милијан и мајка Иконија, пољопривредници. Рано је остао без родитеља па се посветио пољопривреди. По угледу на оца био је велики љубитељ коња и страстан јахач.
Слушајући приче о храбрости предака и родољубиве народне
песме у њему се пробудио и развио слободарски дух. Међу првима
пошао је у ослободилачке ратове које је Србија водила од 1912. године.
На свом коњу и са прописаним наоружањем ступио је у прве борбене
редове и учествовао у многим борбама и другим акцијама. Са њим у
тим ратовима учествовало је још шест његових блиских сродника. Од
одласка у Први балкански рат до своје смрти није долазио кући. Имао
је чин наредника у коњици.
Поједини његови ратни другови сведочили су да је показао нечувено јунаштво. Нарочито у борбама против швапских злотвора око Смедерева. Голгота Србије није мимоишла ни њега. Крећући се албанским
беспућима у Драчу бива заробљен и интерниран у логор Матхаузен, где
је умро. Из логора је по једном сапатнику послао фамилији сат као
успомену али га они никад нису добили јер га је присвојио човек коме
је дао да преда његовим ближњима.
За заслуге на бојном пољу добио је више ратних одликовања: Обилићев крст, Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима,
једно француско одликовање и још неке медаље и друга признања.
Нека од њих су посмртно уручена члановима његове породице. Пошто
му посмртни остаци нису пренети у домовину родбина му је подигла
спомен плочу на парохијској цркви у Новацима,
Веома млад оженио се Марицом Лукић из Бреснице код Коцељеве.
У браку су изродили доста деце али су им одрасли син Спасоје и кћери
Драгана, Цвета и Десанка.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 590;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 444; М.
Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево, 2012, 46, 117153; Казивање Косане Тешић, домаћице из Новака; Казивање Босиљке Воштинић, социјалног радника из Новака у Београду и Подаци добијени од Милоша
Тешића, учитеља у Новацима.

TЕШИЋ, РАДИВОЈЕ Р., земљорадник и редов (Лесковице,
Ваљево, 27. V 1893 - Стара Црквица, 12. IX 1918). Отац Радомир и мајка Даница, пољопривредници слабијег материјалног стања, поред њега
имали су старијег сина Крстивоја и кћери: Маргиту удату у Лекиће из
Стрмне Горе, Наталију у Антонијевиће из Богатића и Илинку. Био је
треће дете својих родитеља. Није познато да ли се школовао али је знао
да чита и пише. Живео је у месту рођења и бавио се пољопривредом.
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Као редов I чете III батаљона V пешадијског пука Краља Милана
Дринске дивизије I позива учествовао је у Првом светском рату. Био је
храбар и предузимљив. У бројним борбама и другим акцијама починио
је више јуначких дела. Трећег септембра 1918. године приликом освајања Градиштанске косе (К 1010) први је ускочио у непријатељски ров у
тренутку када се непријатељ припремао на контраофанзиву; убацио
неколико бомби, чиме их је збунио и поколебао да изврше противнапад. Тај моменат искористили су наши борци из редова, заробили четри
официра и 80 војника и подофицира и запленили два митраљеза.
Дана 12 септембра 1918. године приликом вођења борбе код
Црквице добровољно се пријавио да иде у патролу и изврши задатак на
опште задовољство. Кад је прешао бугарске ровове био је опкољен од
непријатељских војника, који су имали намеру да га заробе. Он се није
дао ухватити, већ је отворио ватру и бацао бомбе те је у тој борби био
убијен од непријатеља. Одликован је Сребрним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима за заслуге стечене у рату током 1917. и
1918. године. О томе је издат указ 105..806, од 31. марта 1920. године и
повеља 2.124/8 30. октобра 1928. године.
И брат му Крстивоје био је учесник I светског рата, као тобџија у
артиљеријским јединицама, а имао Сребрну медаљу за ревносну службу и Албанску споменицу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: Фонд Окружног суда Ваљево, Списи
Инвалидског суда и ЗМК, Матична књига рођених ћелијске цркве; Породична
документација Тешића; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 590; Т: С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 444. Казивање
Радомира Тешића, пољопривредника из Доњих Лесковица и Казивање Николе
Крсмановића, мр правних наука у Убу из Горњих Лесковица.

ТОДОРОВИЋ, ВИДОЈЕ Д., активни пешадијски наредник и ратни војни инвалид (Стрмово, Бајина Башта, 7. VII 1890 - ?, ?). Отац Добросав и мајка
Ранђија, пољопривредници. Oд 1910. до 1912. године
био је питомац Пешадијске подофицирске школе.
Учесник је оба балканска и Првог светског рата.
Као активни пешадијски наредник и водник у III чети
II батаљона V пешадијског пука Краља Милана учествовао је у више борби и других акција. Једне ноћи
у 10 часова на положају Глоговица – Јаблан иза Књажевца противнику је нанео тежак удар. Ту је и рањен 15/2. октобра
1915. године у леву руку због чега је остао ратни војни инвалид. Као
рањеник заробљен је у Крушевцу, октобра 1915. године.
Имао је Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима
(о чему постоји и указ 6.057 од 1. децембра 1912. године), Сребрну
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медаљу за грађанске заслуге и Споменицу за учешће у рату 1912/13.
године.
Тридесетих година XX века живео је у Београду, у Улици Старца
Вујадина бр. 12. Био је разведен али је имао сина Љубомира и кћи Радмилу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АJ, Фонд KД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђе звезде и Белог орла; СВЛ, од 19. марта 1921,357; М. Шантић: Витезови
слободе, Београд, 1938. 590 и Т.С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде,
Аранђеловац 1990, 444.

ТОДОРОВИЋ, ВОЈИН Л., помоћни службеник, резервни пешадијски наредник и ратни војни инвалид (Крупањ, 1885 – Крупањ, 21. X
1941). Родитељи Лазар и Анђа. У војску је ступио 25. априла 1907. и
стекао чин резервног пешадијског наредника.
Као припадник III чете III батаљона V пешадијског пука учествовао
је у оба балканска и Првом светском рату. У Српско-турском рату
1912/1913. године био је веома запажен у бoрбама на Рујну, Куманову,
Бабуни, Бакарном гумну, Битољу и Скадру. Током Српско-бугарског
рата 1913. године истакао се у борби на коти 650, Брегалници и Великом Говедарнику.
Са својим саборцима учествује и у Првом светском рату. Најпре се
истиче у борбама на Обрежу, Завлаци, Гучеву, Рађевом камену и Каменици. Током 1915. године ратује на Мишарској ади, Петријеву, Коларима, Клиси (Голобоку); Дреновчићу, Стражевици, Оштрој чуки, Шибавачкој коси, Ћирковом гробу, Јежевцу и Блацу. Повлачио се преко
Косова и Албаније да би са Крфа био упућен на Солунски фронт. Храбро се борио и на Кајмакчалану, Кочобеју, Флоки, Рововској и Брезанској коси.
Добровољним преласком на Мишарску аду починио је више јуначких подвига и зато је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима . О томе је издат и указ број 11.102. Поред тога
био је одликован и руским орденом Светог Ђорђа III реда, Албанском
споменицом итд.
Као послужитељ у Среском суду у Крупњу, са још 15 грађана ове
варошице, ухапшен је као талац од стране Немаца, кад су други пут
ушли у Крупањ 20. октобра 1941, године, а сутрадан су као жртве
фашистичког терора стрељани крај зида Основне школе у Крупњу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд архиве бивше српске војске, бр. 1,
фас. 1, листови 7. и 10, кутија 298: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,
590; Б. Митровић Шумар: Уз врховног команданта, Шабац, 1975, 235; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 444. и М. Радојчић:
Рађевски витези слободе, „Призор“, Лозница, 2010. бр. 9, 116 – 127.
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ТОДОРОВИЋ, КОНСТАНТИН П. – Коста и
Кокан, кафеџија, трговац и политичар (Ваљево 11. XI
1878 – Ваљево, 30. XII 1934). Рођен је у бројној породици Николије и Петра – Пејче, механџије. После
основне школе завршио је један разред гимназије и
почео оцу да помаже у пекари и механи. Након очеве
смрти 1901. године преузео је породичну економију
настојећи не само да очува већ и увећа имовину.
Деветог маја 1904. године склопио је брак са Зорком Павловић, рођеном 1. фебруара 1881. године у Ваљеву, од оца Јована, механџије и мајке Стане, домаћице. Живели су у Ваљеву у Таковској бр. 26, али деце нису имали. Временом је са шураком Миланом
Павловићем извршио трампу (замену) плацева. На новом плацу подигао је кафану, пекару и још неке локале у којима је упражњавао трговину. Са својим укућанима гајио је овце, а његова супруга справљала је
одличан сир. Скоро свако вече у својој пекари пекао је бар по једно јагње, а печење продавао на пању. Посао му је ишао изузетно добро и он
се сврстао међу имућније и угледније грађане.
Као наредник у резерви учествовао је у свим ратовима од 1912. до
1918. године. Углавном је био командир Пекарске чете али је понекад
узимао учешћа и у борби. Прешао је преко Албаније и стигао на Солунски фронт, где се борио до коначног ослобођења.
Био је активан члан Радикалне странке и више пута је биран за
одборника и кмета Ваљевске општине. Од 15. августа 1926. до 7. марта
1934. године био је и председник Ваљевске општине. У тој улози доста
је радио на комуналном уређењу града, изградњи нове школске зграде
на Косанчића венцу, уређењу градских пијаца, уређењу Новог гробља
итд. Посебно се залагао за подизање комуналне хигијене, а у његовом
мандату, 27. септембра 1933. године, Ваљево је проглашено за град.
Доста је радио и у више хуманитарних и патриотских организација.
Нарочиту активност испољавао је у раду организација Народне одбране
и Јадранске страже. За заслуге у миру и рату добио је више одликовања
и других признања. На предлог министра унутрашњих послова Краљевине Србије добио је Орден Карађорђеве звезде IV степена.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ: ЗМК, Матичне књиге рођених и венчаних ваљевске цркве; СН , Београд, 195, 8. септембра 1904, 1; СН, Београд, 189,
од 15. августа 1929, 43; Н. С. Савић: Коста Кокан Тодоровић (некролог), Глас
Ваљева, Ваљево, 13. јануара 1935, 3-5; Глас Ваљева, Ваљево, 2 297. од 29. јануара 1935; Р. М. Драшковић: Улица Мише Дудића, „Напред“, Ваљево, 10. јула
1970; Србија у ратовима 1912-1918, са освртом на Ваљевски крај, Ваљево
1972, 29; З. Јоксимовић: Када је Ваљево постало град, Календар Колубара за
1991, 26- 28; М. Радојчић: Ваљевски градоначелници, „Напред“, 15. фебруара
1993, 24; Д. Бајић; Ваљевска трговина и трговци,„Напред“, Ваљево, 8. октобра
1993, 5. и З. Ранковић: Град Ваљево, Ваљево, 2011, 72-73.
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ТОДОРОВИЋ, ПЕТАР М., официр – артиљеријски бригадни генерал, (Београд, 28. XII 1872 - Београд, 1950). Отац Милан, трговац из Овчиње у
Београду, а мајка Јелена (рођ. Баштовановић),
домаћица из Ритопека крај Београда. По завршетку седам разреда гимназије са XX класом уписао
је НШ ВА 15. септембра 1889. године. За артиљеријског потпоручника произведен је 15. септембра
1892, за капетана 22. фебруара 1900, мајора 1907,
за пуковника 1. октобра 1915, за артиљеријског
бригадног генерала 21. октобра 1923. године.
До 1898. био је водник у коњичкој и пољској артиљерији, потом до
1902. командир батерије у пољској, а до 1907. године у брдској артиљерији. Од 1900. до 1901. године шест месеци провео у Паризу и Ници на
изучавању језика. Током 1907. године постао је командант дивизиона у
брдској артиљерији. Следеће две године провео је на стручном усавршавању у алпској артиљерији у Греноблу (Француска). По повратку у
домовину до 1912. године био је командант дивизиона у брдској артиљерији.
У балканским ратовима био је командант дивизиона брдског артиљеријског пука и командант Опољског одреда у Љуми. Током Српско
бугарског рата био је командант III дивизиона брдског артиљеријског
пука у саставу Дринске дивизије I позива. У току Арнаутске побуне
1913. био је помоћник команданта брдског артиљеријског пука и свих
Призренских трупа.
На почетку Првог светског рата био је командант брдског дивизиона Шумадијске дивизије II позива, потом командант артиљерије Ужичке бригаде и командант артиљерије Ужичког одреда. За време реорганизације српске војске био је председник Комисије за припрему логора
за целокупну војску на Халкидику. Од 1916. године до завршетка тог
рата био jе командант артиљерије Дринске дивизије.
После Првог светског рата најпре је помоћник команданта брдског
артиљеријског пука, па командант Вараждинског војног округа и
командант места и посаде у Вараждину. Од 1920. био је помоћник
команданта Зетске дивизијске области и до 25. децембра 1920. на служби у Артиљеријско-техничком одељењу МВМ. Следеће две године је
помоћник команданта Јадранске дивизијске области, а онда до 6. марта
1923. командант Босанске артиљеријске бригаде. Потом до 1929. начелник Артиљеријског одељења I армијске области. Пензионисан је 11.
априла 1929. године.
За заслуге у миру и рату добио је: Медаљу за војничке врлине,
Златну медаљу за храброст, Oрден Карађорђеве звезде са мачевима IV
степена, два ордена белог орла, Орден Светог Саве III реда и Орден
Карађорђеве звезде IV степена. Од страних одликовања имао је енгле394

ски орден св Ђорђа са мачевима II степена и руски орден Св. Ане са
мачевима II степена.
Од 1904. ожењен je Милицом кћерком Алексе Васића, касационог
судије у пензији а имали су синове: Бошка, Жарка, и Славка. Говорио је
француски језик и бавио се превођењем и објављивањем стручних
радова.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К – 1849/14; НE, Загреб,
1928, IV, 555; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 590; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 444. и М. Бјелајац: Генерали
и адмирали Краљевине Југославије 1918, 1941, Београд 2004, 291.

ТОМАШЕВИЋ, НИКОЛА Ј., официр –
дивизијски генерал, (Београд, 10. II 1876 – Београд,
17. VIII 1965). Отац Јеротије, абаџија а мајка Анка,
домаћица. После завршених шест разреда гимназије 1. септембра 1893. године са XXVI класом ступио у НШ ВА. Вишу школу ВА завршио је 1903. са
XI класом. У први официрски чин произведен 2.
августа 1896, капетана 1902, мајора 1909, пуковника 1 октобра 1915, бригадног генерала 21. октобра
1923, а дивизијског генерала 17. децембра 1924.
године.
До 1899. године био је водник у пољској артиљерији. Током 1899. и
1900. био је државни питомац на стручном усавршавању у аустроугарској артиљерији у Бечу. По повратку у домовину ради као командир
батерије у пољској артиљерији, ађутант инспектора артиљерије и
командант дивизиона у пољској артиљерији.
У балканским ратовима био је командант I артиљеријског дивизиона Дринске дивизије I позива. Петог октобра 1913. године тешко је
рањен код села Врбовца на десној обали реке Раље, па му је ампутирано стопало десне ноге. За време I светског рата био је командант дивизиона Шумадијске дивизије I позива. При нашем одступању као рањеник са осталим пацијентима болнице у Врњачкој Бањи заробљен је 27.
октобра 1915. године и спроведен у Аустроугарску у заробљеништво.
После дужег боловања пуштен је као инвалид. Од 30. априла 1917. до 5.
марта 1919. био је на служби код шефа Српске војне мисије у Паризу и
заступник делегата српске ВК код француске Врховне команде.
После рата паралелно је шеф Артиљеријског бироа и заступник
инспектора артиљерије, па наставник Тактике артиљерије на НШ ВА.
Од 27. новембра 1920. именован је за војног изасланика у Бечу, а потом
је начелник Артиљеријског одељења команде II армијске области и в. д.
команданта Косовске дивизијске области. За време службе у команди II
армијске области истовремено је био привремени судија Босанског
дивизијског суда. Пензионисан је 17. маја 1927. године.
395

За предан и одговоран рад одликован је са више одликовања и других признања. Међу којима и једним Орденом Карађорђеве звезде IV
степена и два ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV и III степена.
Орденом белог орла III степена, Златном медаљом за храброст итд.
Женио се два пута. Током 1903. са Маријом, кћерком Стевана Јовановића, артиљеријског пуковника из Београда, а 1910. са Катарином
кћерком Пере Анастасијевића, трговца из Београда. Имао је сина Предрага и кћерку Оливеру.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К –1856/201; НE, Загреб,
1928, IV, 560; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938;591 Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 378. и 444. и М. Бјелајац:
Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918, 1941, Београд 2004, 291-292.

ТОМИЋ, МИРОСЛАВ П., официр - дивизијски генерал (Ваљево, 23. IX 1880 – Београд, 24. XI
1952). Отац Петар, судија - председник Окружног
суда и адвокат, мајка Јулијана, рођ. Радовић, домаћица. Био је питомац XXX класе НШ и XVI класе
ВШ ВА. Одслушао је и Курс за генерале и пуковнике у Француској 1923. године.
До балканских ратова бивао је водник у VII
пешадијском пуку. наставник у ППШ, в. д. командира I чете I батаљона XVII пешадијског пука у
Ваљеву и командир IV чете III батаљона IX пешадијског пука. У I балканском рату био је командир Митраљеског одељења VI пешадијског
пука Дринске дивизије I позива, а у II балканском рату командант
батаљона, па и повремено заступао команданта пука. На почетку I светског рата био је командант батаљона и и здружених састава. Од 1915.
до краја био је у штабу II армије. Током ових ратова чак је пет пута
рањаван.
У поратном периоду био је командант XXVI пешадијског пука; в.
д. команданта, па помоћник команданта Потиске дивизијске области.
Бригадни генерал постао je 1. децембра 1925. године. Службовао je у
Битољу, Мостару, Осијеку, Крагујевцу и Сарајеву, где је као дивизијски
генерал био помоћник команданта армије. Године 1940. премештен је у
Београд за инспектора пешадије.
У Априлском рату 1941. био је командант II армије, а после пада
Ниша 9. априла 1941. постао је командант V армије. Заробљен је код
Прибоја и упућен у лагер Оснабрик на Вартбургу. Из Oфлага у Нирнбергу вратио се средином фебруара 1942. Одбио положаје под Недићевом управом па је пензионисан новембра 1942. године.
У Ваљеву је 20. октобра 1944. године затражио пријем у ослободилачку војску, али је задржан код куће да би се испитао његов рад за
време окупације. Био је у притвору од 2. децембра 1944. до 12. јануара
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1945. Суд части га је 7. фебруара 1945. осудио на седам година губитака српске националне части. Одбацио је тврдњу да је био аутор брошуре Био сам заробљеник у Офлагу XIII б, у којој су величани поступци
немачких власти према српским заробљеницима.
Био је ожењен Ружицом, кћерком Борисава Тодоровића, директора
Трговачке школе у Београду. Изродили су сина Петра и кћерку Гордану.
Имао је Медаљу Краља Петра I, Медаљу за војничке врлине, сребрну и златну медаљу за храброст, ордене Светог Саве III, II и I степена и
ордене југословенске круне III и II степена. Поседовао је и два официрска ордена Карађорђеве звезде IV степена – један са мачевима, а други
без мачева. Од страних одличја имао је француски орден Легије части.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К. 1137/503; МИАВ: ЗМК,
Матична књига рођених ваљевске цркве; М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938, 591; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990,
125. и 444; М. Бјелајац: Војска Краљевине СХС/Југославије 1922-1935, Београд,
1994; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд 2004, 292; М. Радојчић: Ваљевски јавни правозаступници до Првог сватског рата, ГИАВ, Ваљево, 42/2008, 36; С. Ц. Ћирковић: Ко је ко у Недићевој
Србији 1941-1944: лексикон личности: слика једне заборављене епохе, Београд,
2009, 477 М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја, Ваљевски
алманах, Београд, 2013, VII, 68- 69.

ТОПАЛОВИЋ, РИСТА С., кафеџија, рентијер и политичар (Крајпоље, Љубиње, 1851 – Ваљево, 18. VII 1922). Отац Сава и мајка Марија тежаци
у Херцеговини. Није познато где се и како школовао, али се зна да је млад дошао у Србију, нашао
се у редовима добровољаца и борио у два рата.
После рата настанио се у Ваљеву и бавио
разноврсним пословима. Касније је почео да келнерише па је зарадио новац да отвори кафаницу у
којој је почео лепо да ради. Учествовао је у Српско-бугарском рату 1885. године, а кафаницу оставио пријатељу који ју
је упропастио за кратко време. Силно вредан и марљив као пчела обновио је кафану. И приликом следећег рата морао је користити исту
могућност али овог пута имао је знатно више среће јер му је пријатељ
сачувао и увећао капитал. Касније је саградио кафану садашњи ресторан Златибор и више локала које је издавао под закуп. Његова кафана
била је зборно место радикала, па су је називали радикалским конзулатом а њега конзулом.
Припадао је Радикалној странци па је више пута биран у страначке
органе. Од 1. марта 1906. до 1. априла 1912. године био је председник
Ваљевске општине и доста радио на комуналном уређењу града, посеб397

но уређењу кеја реке Колубаре. Неколико пута биран је и за народног
посланика али често није говорио на скупштинским седницама.
Дана 28. јануара 1887. године у Ваљеву склопио је брак са Ангелином Фелбабовић из Ваљева, старом 16 година, од оца Владимира, обућара, родом из Кикинде и мајке Персиде, домаћице. Њихова кћи Марија
рођена 31. децембра 1902. године у Ваљеву са 18 године удала се за
Драгомира Самокресовића – Џему, грађевинског инжењера у Ваљеву.
Добио је више одликовања, награда и других признања. Још 8. септембра 1904. године одликован је Oрденом Карађорђеве звезде са мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ, ЗМК; Матична књига венчаних ваљевске
цркве; СН, Београд, 195, 8. септембра 1904, 1; Д. М. Шијачки: Добричина
Риста Топаловић Конзул, Алманах Пашић, III; Р. М. Драшковић: Војводе
Мишића улица (6,) „Напред“, Ваљево, 1. августа 1969,10; М. Радојчић: Ваљевски градоначелници, (8) „Напред“, 1. фебруара 1993, 24; М. Трипковић:
Општинска управа и њена борба за чистије, лепше и модерније Ваљево 19031912; „Напред“, 23. април 1999; и З. Ранковић: Град Ваљево, Ваљево, 2011, 60;
Kазивање Бранислава Бранка Ломе, правника у пензији из Ваљева; Казивање
др Љубице Бебе Степановић, лекара- педијатра у пензији из Ваљева и Запис са
надгробног споменика.

ТРАЈКОВИЋ, МИЛОРАД Ј., трговац и редов
(Обреновац, 1889 – Обреновац 1973). Рођен је у
трговачкој породици Фатиме, која је умрла 1913. и
Јована, који је умро 1924. године. Завршио је основну школу и трговачки занат, па се и сам бавио трговином. Војску је служио у I чети III батаљона V
пешадијског пука у Ваљеву.
Први светски рат га je затекао на одслужењу
редовног војног рока па је као редов IV чете III
батаљона V пешадијског пука Краља Милана I
позива учествовао у њему. Био је веома храбар и
пожртвован у многим борбама и другим акцијама. Услед тога је три
пута рањаван . Први пут у ноге и леђа на Семећу код Вишеграда 1914.
године. Други пут у уста код Ниша 1915. године. Трећи пут при јуришу
кундаком у главу и пушчаним зрном у ногу између Прилепа и Велеса
1915. године
Као вођа извиђачке патроле у извидници на Брездастој коси, после
погибије војводе Вука и шест војника напао је непријатеља и заробили
су два брдска топа и девет војника. За тај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред овог
ордена имао је Албанску споменицу и Споменицу за учешће у Првом
светском рату.
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По повратку са ратишта живео је у месту рођења и бавио се трговином. У браку са Надом имао је кћери Љубицу и Драгицу. Угледни грађанин и трговац Обреновца преминуо је 1973. године. Сахрањен је на
гробљу у Обреновцу. Његова одличја и указ о одликовању са посебном
пажњом чувају кћер, зет Драган Јадранин и унук.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ: Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд, 1938, 592;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 259. и 444.

ТРИФУНОВИЋ, ЈЕВЂЕНИЈЕ М., земљорадник и каплар (Речица, Пожега, 15. VI. 1889 – Варда, Косјерић, 1944). Отац Милосав (умро
1905) и мајка Марија (умрла 1906) били су пољопривредни произвођачи. Мада је био сиромашнијег имовног стања живео је у месту рођења и
бавио се пољопривредном. Служио је војску у II чети I батаљона XVII
пешадијског пука у Ваљеву 1911. године.
Учествовао је у балканским и Првом светском рату. Био је запажен
у више борби и других акција и седам пута рањаван. После искрцавања
на Крфу упућен је у Тунис на вишемесечно лечење. Као каплар II чете I
батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије на положају Рововске косе, приликом извиђања непријатељских локација, ухватио је три
бугарска војника и живе их спровео у своју команду. Током борби на
том положају рањен је у десну ногу. За остварени подвиг одликован је
Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред
тог ордена имао је Златну медаљу за храброст и Албанску споменицу.
По окончања ратних сукоба вратио се у родно место и наставио да
се бави традиционалним сеоским пословима. У браку са Селеном имао
је сина Милосава, који је умро као беба и кћери Вишњу, Милојку и
Олгу. Сва деца су му рано помрлa.
Није нам познато његово држање за време Другог светског рата.
Међутим, због неповољног изражавања о комунистима током II светског рата, у јесен 1944, када су партизанске јединице први пут овладале
пожешким крајем, ухапшен је и одведен у Варду код Косјерића, где је
убијен.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 592;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 444. и Н.
Јешић: Трифуновић М. Јевђеније, БЛЗО; Београд, 2006, 767.

ТРИФУНОВИЋ, СВЕТОЛИК Р., земљорадник и поднаредник
(Вртиглав, Мионица, 25. VI 1876. – Вртиглав, 28. IV 1958). Отац Радомир и мајка Станица, пољопривредници. Пошто није похађао ни основну школу сам је научио да чита, пише и рачуна. Све до почетка балканских ратова живео је као и већина његових вршњака и ни почему се
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није посебно истицао. Међу савременицима био је познат по надимку
Печадор Стојић или Пејко.
У Првом балканском рату учествовао је као
редов III чете III батаљона V пешадијског пука
Краља Милана II позива. Борио се у свим бојевима
које је његов пук водио, а посебно су му остале у
сећању борбе код Лебана, Приштине, Ђаковице,
Драча, Љеша и Скадра. За показано јунаштво и
сналажљивост у борби на Брдици одликован је
Златном медаљом за храброст. Током II балканског
рата значајно време је провео на предстражи код
Призрена и Љумкуле.
По објави Првог светског рата и извршеној
мобилизацији распоређен је у исту јединицу. Из Ваљева су кренули ка
Лозници и запосели положај Кличевац, где су остали петнаестак дана.
Онда су придодати комитском одреду, војводе Танкосића. Код рађевске
Беле Цркве борбе су се настављале једна за другом. У Баставу, код Солдатовића забрана, борба је трајала пуних 48 сати али је непријатељ протеран ка Самуровића ади.
На новом положају остали су скоро месец дана, а за дотадашње ангажовање Т. је произведен у капларски чин. Одатле су отишли на положај
Главица, па на Мачков камен, где су заменили XVII пешадијски пук који
је претрпео велике губитке. Следећи борбени положај имали су на Гучеву, где су остали наредних шест недеља. По губитку Гучева повлачили
су се, преко Ваљева, ка планини Рудник, где су запосели нови положај и
сачекали почетак офанзивне фазе Колубарске битке. Поручник Михаило
Ђурђевић, водник његовог вода, пошто је морао отићи у болницу одредио га је да га замењује. Наређење је гласило да водници иду пред водом
на десет корака. Кад се неопажено привуку непријатељским положајима
да баце по три бомбе, а онда да се изврши јуриш. Те ноћи мало ко је спавао. Сви су осећали да се припрема велика битка.
Тачно у седам часова почела је артиљеријска припрема на целој
борбеној линији. Чинило се да се небо пролама и земља из темеља тресе – причао је Светолик Трифуновић. - Затим је и пешадија ступила у
дејство. Искочио сам из рова и са откаченим бомбама претрчао празан простор између ровова и бацио бомбе у непријатељски ров. Изненађен нападом непријатељ се није умео снаћи, многи су искакали из ровова и бежали. Одједном сам се нашао лицем у лице са једним аустроугарским капетаном. Наперивши на капетана пушку, викнуо сам ''Руке
у вис!'' Поплашен он је одмах откачио сабљу и револвер и бацио испред
мене, молећи ме да га не убијем.
За то време војници који су за њим јуришали, опколили су групу
непријатељских војника и заробили. Наводно тада је заробљено 190 војника и један официр. Кад је то сазнао командант батаљона позвао је
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Трифуновића и питао га за име, унапредио га у чин поднаредника и
наредио ађутанту Пишите за највише одликовање. Тек 1915. године,
приликом биваковања у Стублинама код Обреновца, сазнао је да је
одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, по указу ФАО 11.123, од 15. јула 1915. године. Одликовање му је
свечано уручено тек на Солунском фронту.
Приликом пробијања преко албанских гудура стално је носио
пушкомитраљез. На Браздастој коси тешко је рањен у колено и пренет у
болницу, где је провео пет месеци на лечењу. Затим је додељен Трећој
болничкој резервној чети, где је остао до краја рата. Од последица тог
рањавања остао је хром у десну ногу и углавном се кретао помоћу штапа.
По повратку из ослободилачких ратова вратио се у родно место и
постао старешина породичне задруге која је имала 25 чланова и 16, 5
хектара земље, углавном треће класе. Женио се два пута. Из брака са
Живком, рођ. Радовић из Ђурђевца, имао је синове: Миливоја и Драгослава. Пошто је она млада умрла оженио се Томанијом Радовановић из
Вртиглава, са којом је имао још петоро деце: Ђорђа, Јована, Надежду,
Милована и Радомира који је погинуо као припадник НОВ Југославије
у Плашком, у Лици, 25. маја 1945. године, само десетак дана по завршетку II светског рата на простору бивше СФРЈ.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МK Доња Топлица: ЗMK, Матична књига умрлих; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 592; Ч. Протић: Стари ратник Светолик Трифуновић прича како је заробио аустроугарског капетана,
„Правда“, Београд, 18.11. 1938; Србија у ратовима 1912-1918 са освртом на
Ваљевски крај, Ваљево 1972, 223-224; М. Радојчић: Светолик Трифуновић,
„Запис“, Мионица, 14, од 15. фебруара 2006, 13. и М. Радојчић: Војвода Мишић
и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 378-381 и Казивање
Милоша Трифуновића, техничара из Вртиглава.

ТРИШИЋ, СТАНИСЛАВ Ј., земљорадник и
редов (Попадић, Мионица, 16. III 1868 – Попадић, 5. I
1945). Отац Јован и мајка Марта били су пољопривредници. Пошто је завршио три разреда основне шко154
ле у Рибници код учитеља Владе Ковачевића, остао
је у родном месту и бавио се пољопривредном производњом.
Станислав Тришић иако трећепозивац учествовао
је у оба балканска и Првом светском рату. Године
1914, када су Аустријанци прешли Саву и Дрину свом
снагом покушали су да смрве српску војску и њен народ. Много челичних зрна било је упућено пут шумадијских насеља. Борбе су трајале
осам дана. Једне хладне и тамне новембарске ноћи, када је требало
154

Рођеног брата историчара и академика Љубомира Ковачевића, а оца Михаила Мике Ковачевића, бригадног генерала и витеза Карађорђеве звезде.
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испитати место где се непријатељ налази, пошто је у опасности била
цела њихова батерија, командир II чете III батаљона V пешадијског
пука Љуба Благојевић из Ваљева рекао је свим војницима: Јуриш се
мора извршити. Ко ће напред? Стари и искусни ратник, који је слободно гледао смрти у очи и у балканским ратовима, каплар Тришић, иступио је први.
О томе шта се након тога догађало и о добијању нашег највећег
ратног признања у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године,
много година доцније је испричао:
Са пушком у руци прекрстио сам се и поменуо крсно име. Пошао
сам с вером у Бога и ни једног тренутка нисам мислио да ли ћу остати
жив или погинути. За мном су ишла два вода војника. У том часу ја
сам им био старешина. Извршили смо јуриш на непријатељске ровове.
Овај препад збунио је непријатеља који се дао у панично бекство. Много њихових војника пало је при овом јуришу а врисак и запомагање
рањеника одјекивали су у тамној ноћи. Три дана и три ноћи наша војска гонила је непријатеља, док га није пребацила преко Саве.
На предлог ратних другова одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. У указу ФАО 11.123, од 15. јула
1915. године пише да је одликован за осведочену храброст и пожртвовање на бојном пољу у рату са Аустроугарима 1914/1915. године.
Касније, приликом одступања наше војске 1915. године, у месту Лепосавићу, на путу између Рашке и Косовске Митровице, Аустријанци су
пресекли нашу одступницу и заробили много војника, међу којима и
каплара Тришић. Дотерали су их до Младеновца, где су Тришића после
два месеца пустили кући. Међутим, након три месеца поново је заробљен и интерниран у логор у Браунау, где је остао још десет месеци.
По повратку кући прилегао је да обнови своје домаћинство. У
политичком погледу припадао је Народној радикалној странци и био
активан у њеним пословима. Као стари ратник а уз то вредан и честит
човек више пута биран је за кмета у селу. На тој дужности провео је
више од седам година. Током II светског рата није припадао ни једној
војној ни политичкој формацији.
Женио се два пута. Прво се оженио Крстином Крстић домаћицом
из Попадића, са којом је добио кћери Станицу и Станку. Пошто је у
међувремену остао без супруге други пут се оженио удовицом Мартом
Ракић из Табановића, која је претходно била удата у Радобић, али јој је
муж погинуо у I светском рату. Са Станиславом је родила сина Драгослава - Драгана (1917-1978) који је учествовао у завршним борбама за
ослобођење Југославије у Другом светском рату.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МК Горња Топлица, ЗМК, Матична књига умрлих; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 592; Србија у ратовима 19121918 са освртом на Ваљевски крај, Ваљево 1972, 236-237; Т. С. Влаховић:
Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 444; М. Радојчић: Станислав
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Тришић, „Запис“, Мионица, 10, од 15.октобра 2005, 14; М. Радојчић: Војвода
Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006, 381-385;
Казивање Радише Савића, пензионера из Попадића; Казивање Љубивоја Тришића, земљорадника из Попадића и Казивања Родољуба Тришића, пензионера
из Попадића;

ТУЦАКОВИЋ, МИЛАН, официр - генерал
(Крагујевац, 26. V 1871 – Ница, Француска, 20. II
1918). Ступио је у Војну академију 1888. године
са XVIII класом. У чин коњичког потпоручника
произведен је 1891, гeнералштабног пуковника
унапређен је 1913. године, а у чин генерала 1918.
године.
До балканских ратова обављао је дужности
командира вода и ескадрона Краљеве гарде,
помоћника команданта пука у коњици, помоћника и начелника Штаба Тимочке дивизијске области, шефа Унутрашњег одељења Генералштаба. Од 1907. до 1908. године био је на усавршавању у Француској. По повратку у земљу, постао је
командант пука у пешадији.
У балканским ратовима 1912. и 1913. године био је начелник Штаба Дринске дивизије и начелник Штаба Коњичке дивизије. У Првом
светском рату био је начелник Штаба Коњичке дивизије, командант
Коњичке бригаде, командант Јужноморавских трупа и командант Вардарске и Југословенске дивизије. Сваку од поверених дужности обављао је на најбоље могући начин и био познат као храбар и умешан
официр.
Објавио је књиге Стратегија и Борба утврђених положаја. Обе су
штампане у Београду 1912. године.
За заслуге у миру и рату добио је више ратних и мирнодопских
одликовања, међу којима и ордене Карађорђеве звезде са мачевима IV и
III реда.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 592;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990,327 и 445; Б.
Ђорђевић, М. Ковач и Ј. Шарановић: Српски војни поменик, Београд, 2003, 398

ТУЦОВИЋ СТЕВАН Ј., артиљеријски официр (Гостиље, Чајетина, 17. XII 1882 – Београд, 1933). Рођен је у свештеничкој породици
Јефимије и Јеврема Туцовића. Његова браћа су Димитрије Туцовић,
секретар Српске социјалдемократске партије, који је погинуо у Колубарској бици на Врачем брду у Ћелијама код Лајковца и Владимир,
пуковник и двоструки витез Карађорђеве звезде са мачевима.
После основне школе и шест разреда гимназије у Ужицу са XXXII
класом 1901. године завршио је НШ ВА и произведен у чин артиљериј403

ског потпоручника. За поручника је произведен 1905, капетана I класе
1912, мајора 1915, потпуковника 1918. и артиљеријског пуковника
1921. године.
У рат са Турском 1912. ушао је као командир
IV батерије Брдског артиљеријског пука I позива и
са њом ратовао до краја рата са Бугарском 1913.
године. У борбама са Аустријом 1914 и 1915.
командовао је I Данглисовом батеријом са којом је
стигао на Крф и девет месеци је заступао команданта Данглисовог дивизиона. На Крфу је 1916. примио I батерију Дринског артиљеријског пука којом
је командовао до половине 1917. године. Тада је
постављен за команданта I брдског дивизиона
Дринског артиљеријског пука којим је командовао
до завршетка рата. Са том јединицом учествовао је и у Kорушкој операцији 1919. и Арнаутској побуни 1920. године. Био је рањен у борби
против Бугара 6. јула 1913. на положају Говедарник.
После завршетка рата обављао је дужности командант Дравског
артиљеријског пука, команданта II тврђавског артиљеријског пука,
команданта Битољског артиљеријског пука, радио у штабу Зетске области и штабу V армијске области. Пензионисан је 1923., после две године
реактивиран и 1927. године поново пензионисан и преведен у резерву.
Био је ожењен Милевом, кћерком Арсе Стајића трговца из Врања.
Нису имали деце, супруга му је млада умрла 1921. године.
За заслуге у миру и рату добио је 11 домаћих и једно италијанско
признање. Међу њима и два ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV
реда (1913. и 1918).
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 592;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990,445; Љ.
Гавриловић: Туцовић Стеван, Биографски лексикон Златиборског округа, Београд, 2006, 774; М. Р. Ђенић: Златибор у Великом рату, Чајетина 2006, ; А.
Митровић и Д. Новаковић: Гостиље, Чајетина 2007.136-138.

ЋИРИЛОВИЋ, МАРКО Ј. пољопривредник и резервни наредник
(Новаци, Уб, 1883 - Битољ, 1916). Потиче из угледне и имућне сеоске
породице која се у првој половини XVIII века доселила из Дрлача код
Љубовије. Отац Јован (1883-1904) био је познати економ, старешина
велике породичне задруге, дугогодишњи председник новачке општине
и народни посланик, а мајка Миљана, рођ. Митровић, домаћица. Отац
се женио два пута и имао четрнаесторо деце. Завршио је основну школу
и бавио се пољопривредом на модеран начин.
Благовремено је регулисао војну обавезу и стекао елементарна знања о употреби оружја и ратовању. Зато и није могао одолети позиву за
мобилизацију иако је тек формирао сопствену породицу и почео да сти404

че децу. Био је борац I ескадрона II коњичког пука Цар Душан и учествовао у многим борбама оба балканска и Првом светском рату. Ратовао је у борбама на Дрини и Колубари, а прошао је и албанска беспућа.
Стигао је на Солунски фронт и пошао у освајање Кајмакчалана.
Чим је чуо за погибију брата Милорада узјахао је своју кобилу Зеку
и са групом ратника, похитао ка противничким положајима с намером
да брата освети. Очевици тврде да је храбро и нештедимице улетао у
противничке ровове и убио више њихових војника. У том изненадном и
неравноправном окршају и сам је пао смртно рањен, на положају код
Битоља 1916. године. За тај и неке раније подвиге одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је још
нека одликовања и друга признања али она нису сачувана, па ни идентификована.
Занимљиво је да је у том жестоком окршају на више места била
рањена и његова кобила Зека. Међутим, успела је да се извуче са ратног
попришта и врати на положаје наше војске. Захваљујући ветеринарској
помоћи и нези Маркових ратних другова потпуно се опоравила и преживела I светски рат. По ослобођењу чак се сама вратила у Новаке и не
само да је наставила да верно служи својим домаћинима већ им је и
младунце даривала.
У браку са Зорком, зв. Христом Панић из мионичког села Вировци
изродили су две кћери и једног сина. Олга је била удата за Бранка
Томића из Великог Поља код Обреновца. Јула је била удата за Милоја
Косанића из Стубленице код Уба, који је након II светског рата живео у
Канади. Син Светозар Тоза Ћириловић (1908-1973) завршио је основну
школу и два разреда гимназије и бавио се пољопривредом у Новацима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 593;
Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, стр. 445; М.
Радојчић: Ћириловићи из Новака, “Напред”, Ваљево, 23. и 30. јануар и 6.
фебруар 1998, 8; М. Радојчић: Браћа Ћириловићи из Новака, “Тамнавске новине” Уб, 424, од 26, новембра 1998, 8; и М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезде, ГИАВ, Ваљево,46/ 2012, 117-153; Подаци добијени од Милоша
Тешића учитеља из Новака; Казивање Бранислава Ћириловића, дипломираног
грађевинског инжењера из Новака у Београда; Казивање Животе Томића,
дипломираног економисте из Ваљева и Запис са надгробног споменика на
месном гробљу у Новацима.

ЋИРИЛОВИЋ, МИЛОРАД Ј., економ и резервни капетан I класе
(Новаци, Уб, 1877 – Кајмакчалан, 5/18. IX 1916). Старији син поменутог Јована и Миљане (рођ. Митровић), а рођени брат Марка Ћириловића. После основне школе и пет разреда гимназије завршио је и ратарску
школу. Да би и практично усавршио стечена знања још две године провео је на стручном усавршавању у Чешкој.
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По повратку у домовину настојао је да стечена знања што потпуније примени на сопственом поседу.
Захваљујући усвојеном знању и искуству, урођеној
вредноћи и ентузијазму веома брзо је био запажен.
Чим му је отац умро иако веома млад преузео је
старешинство над породичном задругом и не само
да је сачувао велико породично имање већ га је
унапредио и увећао. Активно је учествовао и у
друштвеном животу своје средине па су му повераване разне дужности, па је биран и за председника
новачке општине.
Београдски дневник Правда за њега је писао: Ко га
је једном упознао тај га је морао заволети. Милорад је био највећа честитост,
пун љубави према свом народу. Поштење је блистало у сваком његовом послу и
свачим што је радио трудио се да користи својој околини. Какав је био у грађанству као политичар такав је био и у војсци као официр. Исто, онако као
што је своје сељаке водио ка добру општине, тако је и у рату предводио за
добро отаџбине.

И заиста Милорад Ћириловић као резервни официр активно је учествовао у оба балканска и Првом светском рату. Својом храброшћу и
витешким држањем истакао се у више борби и других акција. Посебно
је био запажен у борби на Гучеву, где је у силном налету са својим војницима освајао читаве низове аустроугарских ровова. Међутим, добро
су га запамтили и Турци и Бугари у претходним балканским ратовима.
Према војницима био је као родитељ – пун разумевања, нежан и
пажљив. Сву своју плату делио је са њима. За њега се говорило да је витез
без страха и мане, узоран и вредан радник, оличење честитости и родољубља, несебичан и племенит, настојао је да увек буде у првим борбеним
редовима са својим војницима. Због свега тога брзо је стекао подршку и
поверење својих сабораца, који су настојали да га у свакој прилици следе.
Као што је некад предњачио у настојању да спречи продор непријатеља у Србију, тако је и на Кајмакчалану предњачио у жељи да их што
пре протера из Србије. Чета којом је командовао прва је изашла на врх
Кајмакчалана, висок 2.522 метра. И тек што је са својим војницима
после дужег времена стао на тло слободне српске земље Врховна
команда је свој дневни извештај завршила овим речима: При овим сјајним јуришима нашао је херојску смрт резервни капетан Милорад
Ћириловић, познати јунак са Гучева.
Сахрањен је у крипти Маузолеја на Зејтинлику у Солуну (парцела
19). Његово име и презиме прво је уписано на Споменику палим Тамнавцима учесницима ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године у
градском парку на Убу, као једног од најхрабријих Тамнаваца. О његовом јунаштву и погибији писале су многе новине и друга средства јавног информисања.
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За испољену храброст добио је два официрска ордена Карађорђеве
звезде са мачевима IV степена. Прву је зарадио за хероизам испољен на
Гучеву, а другу за показано јунаштво на Кајмакчалану. Поред та два
висока одличја имао је Орден белог орла и још нека одликовања и друга признања.
Био је ожењен Катарином из чувене породице Драгојловића из
Рађевог Села крај Ваљева. У браку су имали пет синова и две кћери иза
којих је остало бројно потомство.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Видовдан, Београд – Женева, 1919, II, 104105; Милорад Ћириловић резервни капетан и јунак са Гучева , СН, Крф, 66,
од 8. септембра 1916, 3; Правда, Београд, 4. септембра 1940, 7; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 593. Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве
звезде, Аранђеловац, 1990, 384- 445; М. Радојчић: Ћириловићи из Новака,
“Напред”, Ваљево, 23. и 30. јануар и 6. фебруар 1998, 8; М. Радојчић: Браћа
Ћириловићи из Новака, “Тамнавске новине” Уб, 424, од 26, новембра 1998,
8; М. Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезда, ГИАВ, Ваљево,46/
2012, 117-153. Подаци добијени од Милоша Тешића учитеља из Новака;
Казивање Бранислава Ћириловића, дипломираног грађевинског инжењера
из Београда; Казивање Обрена Радовановића, земљорадника и саборца из
Дупљаја код Ваљева и Запис са надгробног споменика на месном гробљу у
Новацима.

УРОШЕВИЋ, ЈОСИП С., активни пешадијски поднаредник (Доњи
Мушић, Мионица, 1893 – Овче поље, 1918). Отац Стеван и мајка Милица, били су пољопривредни произвођачи. Његова породица у родном
крају познатија је под незваничним породичним презименом Гаврић.
Завршио је основну школу у Доњој Топлици, која је два пута отварана. Схватајући да се на селу тешко живи, а надахнут родољубљем
одлучио је да продужи школовање у Пешадијској подофицирској школи. Као питомац те школе учествовао је у свим ратовима од 1912. до
1918. године.
Нема конкретнијих података о његовој активности и држању у балканским ратовима и на почетку Првог светског рата. Међутим, зна се да
се повлачио са српском војском и да је прешао Албанију. После одмора
и реорганизације српске војске на Крфу упућен је на Солунски фронт
где се такође храбро борио.
Након пробоја Солунског фронта, у борби на Овчем пољу, Јосип
Урошевић је као наредник у I батаљону V пешадијског пука Краља
Милана, жељан слободе, али и својих милих и драгих у Србији, као
митраљезац тукао је по противничким положајима из стојећег става.
Старији и искуснији ратници саветовали су му да буде опрезнији и да
се увек заклања. На то им је одговарао: Витез се не заклања!
У једној таквој акцији смртно је погођен и умро без гласа. У тренутку погибије имао је око 25 година. Оженио се и имао сина Радоја и
кћи Наталију.
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Имао је све споменице о учешћу у ратовима од 1912. до 1918. године. Посебно је био поносан на своју Златну медаљу за храброст Милош
Обилић и Златни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МИАВ; Фонд Окружног суда – Списи Инвалидског одељења; Србија у ратовима 1912-1918 са освртом на Ваљевски крај,
Ваљево 1972, 282; М. Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд 2006, 385-386 и М. Радојчић: Завичај војводе Мишића –
Мионичка општина, Београд, 2008, 226.

УРОШЕВИЋ, ПРОДАН Б., земљорадник и редов (Мали Борак,
Лајковац, 20. VIII 1898 – Мали Борак, 17. XI 1958). Његови родитељи –
отац Богдан и мајка Милица били су пољопривредници. После основне
школе и он је остао у селу да се бавио пољопривредом, мада је био
сиромашног имовног стања.
На одслужење војног рока отишао је 17. јуна 1919. године и био до
17. децембра 1920. године. Као редов Митраљеског одељења XLVIII
пешадијског пука учествовао је у борбама са одметницима приликом
упада Арнаута у нашу земљу. За показану храброст у тим окршајима
1920. године одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве
звезде са мачевима.
По одслужењу војног рока Продан је као већина српских ратника
наставио да се бавити земљорадњом у свом родном месту. За време
Другог светског рата припадао је четничким формацијама ДМ због чега
је осуђиван и кажњаван. И по повратку са издржавања казне бавио се
пољопривредном производњом.
Био је ожењен Милицом Јевремовић, домаћицом из истог места.
Имали су петоро деце – синове: Новака, Светолика и Боривоја те кћери:
Софију и Драгу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; МК Мали Борак; ЗМК, Матична књига умрлих; М.
Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 593; Т. С. Влаховић: Витези Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990, 241. и 445; ; М. Радојчић: Лајковчани носиоци
Карађорђеве звезде, „Напред“, Ваљево, 2 655, 17. децембра 1999, 10. и В. Миљевић: Лајковачка Тамнава у прошлости – порекло становништва, Лајковац, 2007,
177-178. и Казивање Алаксандра Јеремића, земљорадника из Малог Борка.

ФИЛИПОВИЋ, ИВАН Ж., земљорадник, општински чиновник и
резервни артиљеријски официр (Златарић155, Ваљево, 5. I 1887- Јовања,
Ваљево, 18/ 5. I 1950). Био је четврто дете Живана и Јелке, зв. Василија
(рођ. Вујић) пољопривредника. Завршио је основну школу, живео у
месту рођења и бавио се пољопривредом. Редовни војни рок је регулисаo од 5. јануара 1910. године.
155

У неким изворима и литератури пише да је рођен у Јовањи јер се у међувремену то село одвојило од Златарића, па су тако настала два самостална насеља.
Такође има података да је рођен 5. 5. 1988. године.
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Учествовао је у свим ратовима од 1912. до
1918. као припадник Рововске батерије II артиљеријског пука Дринске дивизије. Током Српскобугарског рата посебно се истакао у борби на Куманову, а за време Српско-бугарског на Брегалници.
На почетку I светског рата борио се на Церу, Дрини
и Колубари, а потом повлачио ка мору преко Косова и Албаније. У Пећи као и други артиљерци
морао је да сахрани своје топове који су били понос
српског оружја.
Са Крфа је упућен на Солунски фронт где се борио на више локација. Тамо су примили нова и знатно савременија артиљеријска оружја, која
су током пробоја Солунског фронта дејствовала непрекидно и по 24 часа
по противничким положајима. Другим речима непрестано су тукли
непријатељска утврђења и друге постављене препреке док их нису разорили како би омогућили да српска пешадија несметано прође кроз њих.
Као вођа рововског топа I батаљона IV пешадијског пука Дринске
дивизије нарочито је био запажен у борбама на Каменитим чукама од
16. до 29. октобра 1916. године наносећи противнику велике губитке. И
сам је често причао како је пружао артиљеријску подршку добровољачком одреду војводе Вука на Кајмакчалану, па и кад је он погинуо на
Грунишком вису.
За учињене подвиге одликован је Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима, сребрном и златном медаљом за храброст, руским орденом Светог Ђорђа III степена, француско одликовање Кроа де гер итд.
По ослобођењу углавном је радио као благајник јовањске општине
али се није одрицао ни пољопривреде.
Априла 1941. био је мобилисан у бившу југословенску војску али је
заробљен и интерниран у логор Оснабрик у Немачку. Пошто се разболео
враћен је кући. Чим се мало опоравио четници су га бирали у свој равногорски одбор и именовали за четничког команданта општине. Међутим,
истовремено је сарађивао са појединим илегалним партијским радницима Милорадом Милатовићем, Андром Савчићем и још неким.
У браку са Милком Параментић (1888-1964), домаћицом из Белог
Поља крај Ваљева имао је сина Видоја и кћи Машинку. После дуге и
тешке болести преминуо је као артиљеријски капетан I класе.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд бивше српске војске; МИАВ, ЗMK,
Mатична књига рођених јовањске цркве, М. Шантић: Витези слободе, Београд
1938 ; С.Б: Један земљорадник из Златарића, резервни капетан био је у пуку
један од најхрабријих артиљераца, „Правда“, Београд, бр, 1294, 1938, 11;
Србија у ратовима 1912-1918 са освртом на Ваљевски крај, Ваљево 1972, 228230; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 191-
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192. и 445; Казивање Милутина Филиповића, криминалистичког инспектора
СУП-а Ваљево и Запис са надгробног споменика.

ЦВЕТАНОВИЋ, КОСТА Ђ., земљорадник и
резервни пешадијски наредник (Враћеновци, Алексинац, 16. I 1894 – Грушнички вис, 1916). Отац
Ђорђе и мајка Стојанка, пољопривредници. Завршио је основну школу и 1. априла 1912, године са
XXIII класом ступио у Београдску подофицирску
школу.
У Српско-турски рат ступио је као дечак и
добровољац, а врло брзо постао каплар. У борбама
на положајима Црни врх и Бологан се посебно истакао па је 13 марта 1913. унапређен у чин резервног пешадијског поднаредника. Учествовао је и у сузбијању Арнаутске побуне код Галичника
и Дебра, августа 1913. године. У Српско-бугарском рату 1913. године
борио се као наредник – водник на више места.
Као наредник II чете III батаљона V пешадијског пука Краља Милана борио се у више борби по Мачви, на Дрини и Колубари. Са осталом
српском војском повлачио се преко Албаније. Након реорганизације
српске војске пребачен је на Солунски фронт где се борио на Кајмакчалану, Сувој стени, Браздастој коси и Грушничком вису. У једној борби
када је погинуо војвода Вук погинуо је и Коста Цветановић.
За испољену личну храброст у овој борби одликован је Сребним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је и Медаљу
за војничке врлине, Похвалу команданта III армије. По завршетку рата
Костини ратни другови донели су његовим родитељима његову сабљу,
доламу, сат, новчаник с документима и његова ратна одличја.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Архива бивше српске војске; М. Шантић:
Витези слободе, Београд 1938, 595; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 236-237. и 445.

ЦВЕТАНОВИЋ, МИХАИЛО С., земљорадник и редов (Осечина,
17. X 1892 – Каменица, Коцељево, 30. XI 1971). Отац Спасоје, зв. Малиша, и мајка Миленија, сиромашни земљорадници имали су четворо
деце. Завршио је основну школу и остао да им помаже у обављању сеоских послова.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Био је храбар и спретан борац легендарног V пешадијског пука Дринске дивизије
I позива. Током извиђања терена у Трбосиљу код Лознице успео је најпре да изненади, а потом и зароби прво два, а касније још пет противничких војника. За тај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Тешко је рањен за време борби на
Солунском фронту 1917. године. Поред највећег ратног одликовања из
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тог периода имао је Албанску споменицу, Медаљу за храброст и још
нека признања.
По повратку са ратишта преселио се у Каменицу код Коцељеве или
Шабачку Каменицу, како се у овим крајевима чешће назива. Оженио се
Зорком из Живиница код Тузле и на Пресеци саградио кућу и оформио
топло породично гнездо. Имали су петоро деце – четири кћери и једног
сина. Живео је тешко и скромно, радећи углавном под надницу и наполицу, али је важио за веома вредног, радног и јако честитог човека.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 595;
Ж. Илић – Лијескић: Ратар и ратник са Пресеке, „Глас Подриња“, Шабац, 30.
децембра 1971; М. Радојчић: Михаило Цветановић, „ Подгорац“ , Осечина,23,
од 30. децембра 2003, 14; М. Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде,
ГИАВ, Ваљево 45/2011, 69 – 92; Казивања Радоја Ђурђевића, пуковника ЈНА
из шабачке Каменице у Београду и Казивање Љупка Миловановића, агронома
из Горњег Црниљева у Осечини.

ЦУКАВАЦ, ВЛАДИМИР Г., официр - армијски
генерал, (Ваљево, 29. V 1884 – Београд, 7. IV 1965).
Отац Грујица, официр и мајка Полексија, домаћица.
Питомац XXXVI Ниже и XXI Више класе ВА. Пре
балканских ратова био је водник у IX пешадијском
пуку, помоћник класног старешине у Војној академији
и командир III чете I батаљона VII пешадијског пука.
За време балканских ратова био је ађутант Дринске дивизије I позива. У Првом светском рату био је
ангажован као командир чете у VII пешадијском пуку
и командант III батаљона у XI пешадијском пуку. На тој дужности
тешко је рањен после чега је упућен у Бизерту на лечење и опоравак.
После рата радио је као помоћник начелника штаба Шумадијске
дивизијске области, а од 15. октобра 1920. године био на генералштабној припреми, коју је завршио, као и генералски течај у Паризу. По
повратку био је начелник штаба Коњичке дивизије, шеф Наставног
одсека Оперативног одељења ГШ, шеф Мобилизацијског одсека истог.
Потом предавао Тактику и Ратне игре на НШ ВА, био помоћник
начелника штаба II армијске области, начелник штаба команде Гарде,
војни изасланик у Софији, помоћник управника ВА за ВШ, начелник
Генералштабног одељења МВМ, управник ВА, в. д. команданта и
командант V армијске области. Поред редовне дужности био је уредник
часописа Ратник од 1. децембра 1923. године.
У Априлском рату 1941. као командант V армије, заробљен је и
интерниран. По завршетку рата међу првима вратио се у отаџбину и
извесно време радио у једном од београдских архива.
У чин бригадног генерала унапређен је 17. децембра 1929, дивизијског генерала 1. априла 1934. и армијског генерала 1. децембра 1940. годи411

не. За заслуге у миру и рату добио је бројна одликовања и друга признања. Поред осталих и Oрден Карађорђеве звезде са мачевима VI реда.
Написао је и објавио књигу Ратна игра (Београд, 1925).
Од 1920. године био је ожењен Анђелијом- Анђом, кћерком Драгутина - Драгића Атанацковића имућног трговца из Ваљева и једног од
председника Ваљевске општине, за коју савременици тврде да је била
права лепотица. Имали су сина Бранка и кћери Јелку и Даринку. Други
брак склопио је 1964. са Косаром Јанковић из Београда.
Сахрањен на београдском Новом гробљу, у парцели број 17.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К- 208/529; Споменица
седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 245;
Велики војни календар за 1937, 32; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938,
595; Политика, Београд, 18. септембра 1940, 7; Т. С. Влаховић: Витезови
Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 152, 445; М. Радојчић: Ваљевци сахрањени на Новом гробљу у Београду, Календар Колубара, Ваљево за 2000, 248257; М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд, 2004, 133 и М. Радојчић: Некадашња војна елита ваљевског краја,
„Ваљевски алманах“, Београд, 2013, VII, 69.

ХАЏИЋ, СТЕВАН С., официр - армијски генерал (Београд, 19. II 1868 – Београд, 23. IV 1931).
Отац Светозар, пешадијски пуковник, а мајка
Милева, рођ. Герман, домаћица. Основну школу и
седам разреда гимназије учио у Нишу. Са XIX класом завршио НШ ВА као први у рангу. Пет година
касније као државни благодејанац завршио и Николајевску генералштабну академију у Петрограду
(1891-1895).
За артиљеријског потпоручника произведен је 10. септембра 1889.
године, за генералштабног капетана II класе 2. августа 1896, а за генералштабног пуковника 29. јуна 1912. године. У чин генерала унапређен
је 18. октобра 1918, а за армијског генерала 21. априла 1923. године.
Најпре је радио као водник Армијског артиљеријског пука и наставник
у Артиљеријској школи и командир чете. Од 19. марта до 20. августа
1897. године био је в. д. начелника Штаба Дринске дивизијске области
у Ваљеву. Наредне четири био је ордонанс Њ.В. Краља, а затим шеф
Саобраћајног одсека ГШ, начелник Штаба Коњичке дивизије и начелник штаба Дунавске дивизијске области. Од 1902. до 1904. био је
командант VI пешадијског пука, па шеф Извештајног одсека ГШ и
командант XVIII пешадијског пука. У периоду 1906-1910. био је шеф
Генералштабног одсека МВ и начелник Општевојног одељења Министарства војног, а следеће две године био је војни изасланик у Петрограду. Поред редовних службених дужности повремено је хонорарно
предавао Тактику и Стратегију на Војној академији.
412

Као ђак-добровољац XIV пешадијског пука учествовао је у Српскобугарском рату 1885. године и посебно се истакао у борби на Сливници. Због болести није учествовао у Првом балканском рату. У II балканском рату био је командант Дринске дивизије I позива и учествовао у
више значајних борби, а посебно оним на левој обали Брегалнице код
Штипа, на Великом и Малом Говедарнику, Побијеном и Престеоливи.
У Брегалничкој бици његова дивизија примила је главни удар VIII и
дела VII бугарске дивизије. После овог рата постао је помоћник начелника Генералштаба.
У Првом светском рату командује Шумадијском дивизијом I
позива у Церској бици до 10. августа. Том приликом учествовао је у
свим бојевима на десној обали Саве код Шапца и у Мачви. У августу
1914. српска Врховна команда поставила га је за начелника Штаба I
српске армије. У фебруару 1916. године ВK на Крфу издаје директиву
пуковнику Хаџићу (постављајући га за команданта) за одлазак у Русију,
ради формирања I српске добровољачке дивизије. Као командант до
марта 1917, Хаџић је ту дивизију водио из победе у победу. Марта
1917, по завршеним операцијама у Добруџи, именован је за војног изасланика у Румунији, где је остао све до 1919. године.
После Првог светског, 30. марта 1919. изабран је министра војске и
морнарице Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и на тој дужности
остао до 19. фебруара 1920. године. Потом је командант II и IV армијске области, па први ађутант Њ.В. Краља и у још два мандата министар
Војске и морнарице. Tрећи пут остао је министар све до своје смрти.
Предано и савесно је обављао све поверене дужности. Написао је и
објавио више стручних чланака и књигу Примена тактике у историјским примерима.
У браку са Јелисаветом имао је сина Војислава који је млад умро и
кћи Олгу.
За заслуге у ратној и борбеној изградњи војске одликован је великим бројем домаћих одликовања, међу којима су: Oрден белог орла са
мачевима I степена, Орден Светог Саве I степена, два ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV и III степена итд. Од страних одликовања
имао је: Георгијевски крст Св. Владимира III реда, Светог Станислава II
реда добијене од руских власти. Од румунске владе добио је Орден
Михаила Витеза III реда, румунску звезду са мачевима I реда, румунску
круну I реда и румунски ратни крст. Поред њих имао је француску
Легију части III реда, француски Ратни крст с палмом, грчки Орден
Светог Станислава I степена и Светог Ђорђа III реда, и по неко енглеско, италијанско, чешко, пољско и америчко одличје.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА; АВИИ, Фонд ДПП, К-501/75; НЕ, Загреб, 1928, 4,
783; Ко је ко, Загреб, 1928, 45; IV јубиларни свезак Алманаха Краљевине Југославије 1929-1931, Загреб, 1932, 148; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 594;
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ВЕ, Београд, 1972, 3, 381; ВЛ, Београд, 1981, 875; ЕЈ, Загреб, 1986, 4, 658; Т. С.
Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 325 и 445; М. Бјелајац: Војска Краљевине СХС/Југославије 1922-1935, Београд, 1994; М. Станивуковић: Ликови из првих редова – команданти и начелници штабова Прве армије,
Београд 1995; М. Бјелајац и П. Трифуновић: Између војске и политике. Биографија генерала Душана Трифуновића 1880-1942,, Београд 1997. и М. Бјелајац: Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918-1941, Београд 2004.

ЧОЛАКОВИЋ, ВОЈИСЛАВ М., официр - пешадијски пуковник (Смедерево, 5. VII 1868 - Битољ,
156
6. X 1916). Отац Милан, кројач и мајка Наталије,
домаћице. По завршеној основној школи и шест разреда гимназије ступио је у ВA 1. IX 1895. године.
Завршивши НШ ВА 2. августа 1898. године
постао је официр. Његово даље напредовање ишло
је следећом динамиком: поручник 1901; капетан II
класе 1906; капетан I класе 1909, мајор 1911, потпуковник 1913. и пуковник 1915. године. Почео је
радити као водни официр у XV и XIV пешадијском пуку. Од 1901. до 1903. године био је слушалац ВШ ВА. Потом
је био командир чете у XIV пешадијском батаљону и на припремама
за генералштабну струку. Спадао је у ред наших најспремнијих млађих официра.
У балканским ратовима учествовао је као командант II батаљона II
пешадијског пука и в. д. начелника штаба Ибарске дивизијске области.
Почетак I светског рата затекао га је на том положају. Приликом повлачења кроз Црну Гору у јесен 1915. године преузео је дужност команданта V пешадијског пука Краља Милана Дринске дивизије. Ту
дужност обављао је на Солунском фронту и добијено поверење оправдао је на најбољи начин. Свој пук водио je у најтежим окршајима и био
најбољи пример другима.
Као сјајан официр у миру постао је истински и најбољи представник свог рода оружја и у рату. То потврђују многи примери. Један од
њих је и да кад је први пут тешко рањен да је и даље остао у бојном
строју. На жалост други пут је добио смртоносне последице,
У ретким тренуцима слободног времена доста је читао. И не само
да је читао већ је и писао поезију. Доста је певао о јунаштву и најславнијој смрти за Отаџбину. Био је лепог литерарног образовања па је
сарађивао у више војних листова и часописа. Песник по души био је
веома познат и популаран у официрским редовима.
У браку са Зорком, кћерком Илије Гинића, винарског трговца из
Ниша имао је једно дете.
156

Према другим изворима умро је за време борби на Кајмакчалану 14. октобра 1916. године.
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За свој рад, заслуге и јунаштво испољено у борбама имао је признање претпостављених старешина, љубав и поштење својих другова и војника. Од одликовања је добио: Медаљу Милоша Великог, Сребрну медаљу за храброст, Златну медаљу за храброст, Медаљу за војничке врлине,
ордене белог орла V и IV реда и Oрден Карађорђеве звезде са мачевима
IV реда, који је добио указом 1 511, од 1. октобра 1916. године.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К-257/278; РД, Београд, 179,
од 1. новембра 1916, 2-3; СН, Крф, 114, 29. децембра 1916, 2; Видовдан – илустрована историја српских ратова 1912-1918, Београд – Женева, 1921, III, 126;
Ратник, Београд, јула 1923, 157; М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 596.
и Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 376. и 446.

ЧОЛИЋ, ДРАГОМИР А., земљорадник и редов (Шарбани, Уб,
1885 – Шарбани, 9. II 1944). Потиче из породице која се у другој половини XVIII века доселила из Суводања испод Медведника. Отац му
Алимпије био је пољопривредник, па је и он продужио породичну традицију.
Пошто је одслужио војни рок активно је учествовао у оба балканска и I светском рату, као редов III чете II батаљона V пешадијског
пука. Био је изузетно пожртвован, сналажљив и храбар борац, па је
починио и више херојских подвига. Због тога је одликован војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима и још неким другим одликовањима и признањима. Из I светског рата изашао је као ратни војни
инвалид и остварио право на инвалиднину.
По доласку са фронта вратио се у место рођења и својим традиционалним пословима. У политичком погледу није испољавао неку запаженију активност. Од почетка II светског рата определио се партизански
покрет и на разне начине га помагао. Прихватао је и крио Андрију
Мазињанина, једног од организатора и вођа партизанског покрета у
Тамнави и још неке илегалне раднике. Како то није могло остати незапажено третиран је као симпатизер и сарадник партизана па су га четници хапсили и затварали. Био је у затвору у Убу и Ваљево, где је
настављено његово мучење и саслушање. Пошто ништа није признао, а
других доказа нису имали после неколико дана пуштен је кући. Два
дана касније око три сата по поноћи у његову кућу упала је четничка
тројка, под командом Будимира Илића Церског и затражила да пође са
њима у штаб њихове бригаде код Општине у Радљеву. Знајући шта му
се спрема покушао је да им побегне у мрклој ноћи. Међутим, четници
су отворили ватру из ватреног оружја и убили га у потоку.
Био је ожењен Милицом и имао четворо деце (Живка, Живорад,
Војислав и Добривоје). У време његове погибије њих троје је било у
животу.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: МK Радљево, ЗMK, Maтична књига умрлих радљевске цркве; П. Петковић: Тамнава у НОБ, Београд,1974, стр. 213. и 319; М.
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Станимировић: Источна Тамнава – Бргуле и околина, Обреновац, 2010, 62; М.
Радојчић: Тамнавци носиоци Карађорђеве звезда, ГИАВ, Ваљево,46/ 2012, 145146;, Казивање Андрије Мазињанина, друштвено-политичког радника из Уба у
Ваљеву и проф. др. Предрага Јовановића, универзитетског професора из Шарбана у Београду; Подаци добијени од Богољуба Боце Танасијевића, правника и
друштвено-политичког радника из Стубленице код Уба.

ЧОТРИЋ, ЈЕЗДИМИР М., жандарм, подофицир и официр (Брусник, Ивањица, 17. I 1878 – Ћуприја, 24. XII 1928). Отац Милорад и
мајка Ружица. Нема података о школовању. Служио војни рок од 22.
фебруара 1899. до 20. априла 1919. године.
Као активни жандармеријски наредник учествовао у Првом светском рату и био храбар, виспрен и сналажљив. Починио више подвига
и корисних подухвата. Поред осталих приликом једног успешног јуриша на планински положај Кајмакчалан 1916. године, као наредник у
XVII пешадијском пуку Дринске дивизије, добио је Сребрни војнички
орден Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је издат указ ФАО 31.
585 од 24. јануара 1918. године. Поред поменутог ордена имао је Албанску споменицу, сребрну и златну медаљу за храброст.
По завршетку рата наставио је да ради у Жандармерији. Напредовао је до чина жандармеријског поручника. Живео је у Београду у ул.
Новопазарска бр. 24.
Био је ожењен Љубицом.
ИЗВОРИ И ЛИТЕРТУРА: АЈ, Фонд КД, Подаци о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и белог орла.
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ЈОШ ПОНЕШТО О ОДЛИКОВАЊУ И ОДЛИКОВАНИМА
Војни обвезници и други учесници ратова од 1912. до 1918. године
из ваљевског краја углавном су се борили у саставу дринских дивизија I
и II позива, пре свега у њиховим V и XVII пешадијским пуковима,
Дринском артиљеријском пуку и другим пратећим јединицама. Наравно, било је појединаца који су се били борбено ангажовани и у другим
јединицама ван састава Дринске дивизије, пре свега коњичким, али и
међу јунацима ђачког батаљона, популарно названог Батаљон 1300
каплара. Многи од њих учествовали су у борбама попут оних око Куманова, на Бакарном гумну, Брегалници, Церу, Дрини, Колубари, током
Албанске голготе или на Кајмакчалану, Црној реци, Добром и Овчем
пољу, а посебно при пробоју Солунског фронта итд. У већини тих борби ратници из ваљевског краја показали су изузетну храброст, пожртвовање и сналажљивост.157 За заслуге у рату и херојско држање многи од
њих су похваљивани и награђивани, унапређени у више чинове, добијали нове положаје и одликовани орденима, медаљама и споменицама.
Као што смо већ нагласили међу нашим одликовањима посебно је био
поштован и цењен Орден Карађорђеве звезде, који је сматран најзначајнијим нашим одликовањем из тог периода. Многи су га упоређивали са
француском Легијом части, британским Викторијанским крстом или
америчком Медаљом части.158
Током ратова Србије од 1912. до 1918. године нису се борили само
појединци из овдашњих породица већ је било породица попут Јеремића159 из Горњег Мушића код Мионице; Госпавића160 из Богатића код
Ваљева и многих других које су масовно биле ангажоване на разним
фронтовима. У тим необичним галеријама сродника исписане су и
њихове различите, а често и необичне, животне судбине. Нажалост,
већином тужне. Понекад и трагичне. Дешавало се да су неке породице
157

Милорад Радојчић: Носиоци Карађорђеве звезде у Ваљевском крају у зборнику Ваљево 1914-1918, Ваљево, 2000, 314-315.
158
Гојко Марчета: Одличја на војничким грудима, „Војска“, Београд, 13. јуна
1996, 35.
159
Миливоје Крстић: Јеремића десетина ратника, „Задруга“, Београд, 3. августа 1972. године.
160
Милорад Радојчић: Госпавићи из Богатића, „Напред“, Ваљево, 18. и 25.
јула 1997. године.
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изгубиле по 4-5 особа, па и више, али и да се врате скоро сви који су
били мобилисани. За разлику од њих који су масовно учествовали у
тим борбама било је и јединаца који су одлазили у рат а да се нису вратили.
Разлози (мотиви) за одликовање. У тим великим ослободилачким
ратовима многи Ваљевци су на прави начин демонстрирали не само
храброст већ и друге људске врлине, па и велику љубав према свом
родном крају и отаџбини. Слобода, достојанство и част за велику већину Ваљеваца биле су значајније од своје личне имовине, па и свог
живота. У тим суровим ратним данима, у борбама на живот и смрт, храбро и упорно су јуришали на противничке положаје, наносећи им велике људске и материјалне губитке; приморавајући их да се често и поред
велике бројчане и техничке надмоћи повлаче, па и беже. У њиховом
деловању било је не само храбрих и смелих дела, већ муњевитих и
непредвидивих акција, мудрих и лукавих потеза, хуманих и пожртвованих поступака и слично. На тај начин они су у садејству са другима,
потврђивали славу српског оружја и лепа мишљења која су безброј
пута чула о српској војсци. Њихово јунаштво, пожртвовање, виспреност, сналажљивост и војничка слава више пута су задивили целокупно
човечанство.
Њихов хероизам и несвакидашње јунаштво долазили су до изражаја на многим бојиштима од Саве и Дунава до Јадранског мора и Солунског фронта. Њихову снагу и моћ више пута добро су осетили агресори,
без обзира да ли се радило о Турцима, Бугарима, Аустроугарима или
Немцима. Мада су то најчешће били обични људи из народа, слабо одевени и обувени, често неухрањени и гладни, уз то без довољно оружја и
муниције ишли су храбро и достојанствено из борбе у борбу, из акције
у акцију, предвођени својим надасве храбрим, добро обученим и способним старешинама. Тако су постали лучоноше слободе али и примери за углед. Сви они – свако на свој начин дали су значајан допринос
ослобођењу земље и уједињењу јужнословенских народа, исказујући
пре свега изузетан патриотизам, велико пожртвовање, ванредно херојство, сналажљивост, витештво и многе добре особине својствене српском народу.
Веома су бројни и разноврсни мотиви (разлози или поводи) за
доделу овог високог одличја – Ордена Карађорђеве звезде са мачевима.
Поред оних, условно речено општих разлога о храбрости и сналажљивости, свако је имао и свој конкретан, обично је то био неки храбар
подвиг или хумани гест, а код старешина нарочито умешност у командовању и сналажљивост у компликованим ситуацијама. Нажалост, мало
је писаних података о тим конкретним разлозима па се о њима и сада,
стотинак година касније, изузетно мало зна, јавно говори и пише. Они
се обично крију иза овешталих формулација о херојском (јуначком)
држању, сналажљивости, умешности у командовању и слично. Нарав418

но, изузеци су војводе и још по који познати ратник о коме се доста зна,
па су о њима написане читаве књиге, научни радови, романсиране биографије, испеване вредне песме, урађене уметничке слике, уметнички
обликована спомен обележја итд.
Нажалост много је више оних појединаца где су разлози за доделу
овог високог одликовања остали непознати. У сачуваним документима и
указима најчешће стоји да су их добили: за изузетну храброст и пожртвовање на бојном пољу. Не ретко ни потомци и блиски им сродници не
умеју то објаснити, а како би ако се зна да је већина носилаца тих одликовања била необразована и прескромна па томе није ни поклањала
дужну пажњу. Због бројних радних и других обавеза, оскудног војничког
образовања и своје скромности о томе су нерадо или врло мало говорили
и најближима. То најбоље потврђују и упитници које су преживели носиоци Карађорђеве звезде и њихови сродници попуњавали на захтев
државних и војних власти 1934. године. Део те драгоцене грађе чува се у
Фонду Краљевог двора у Архиву Југославије у Београду.
Иницијатива за доделу ових признања најчешће је долазила од
команданата или виши команди. По њиховом приспећу у нижу јединицу, батаљон, чету или вод тражено је од свих да се изјасне ко је у одређеној борби или каквој другој акцији заслужио да буде одликован. Најчешће анкетирани су се плебисцитарно изјашњавали за једног или
више кандидата, па се сматра да је ово одликовање додељивано на веома демократичан начин.
Предлог за нечије одликовање морао је бити образложен тако да се
њихова дела потпуно доказују. За одликовање официра у трупи било је
потребно да се са предлогом за његово одликовање сагласи већина свих
официра у тој јединици. Важећим прописима било је регулисано да се
њихова предаја у принципу врши на свечаностима организованим у
част добитника. Обично је то рађено пред свечано постројеном трупом
– пуком, самосталним батаљоном или четом из које је одликовани.161
Најчешће је то рађено пред постројеним стројем величине батаљона.162
Том приликом претпостављени старешина уручујући одликовање обично би подсетио на борбу или акцију у којој се одликовани појединац
истакао, говорио о његовим подвизима и заслугама и позвао присутне
да следе његов пример. О додели тог одликовања издаван је указ, који
је објављиван пре свега у тадашњим службеним гласилима – Српске
новине и Службени војни лист, а уз орден уручивана им је и повеља у
којој је стајало име, презиме и чин одликованог, јединица у којој се
борио и сажето образложење зашто му је то одликовање додељено.
161
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Наравно, било је и других примера. У тим приликама орден је
обично додељиван по скраћеном поступку. Најчешће су то радили главнокомандујући приликом извођења неког подвига. Било је и случајева
да краљ или престолонаследник па и главнокомандујући старешина
користе ту могућност.

Сви су помагали на фронту

Према подацима до којих смо дошли 339 лица везаних за овај крај
имало је Орден Карађорђеве звезде. Како међу њима има оних који су
добили и по две, три, па и више ордена Карађорђеве звезде може се
закључити да су они добили близу пет стотина тих одликовања. И
поред тога што су били велики хероји многи од њих су одавно пали у
заборав. Истине ради вреди нагласити да има и позитивних изузетака.
Без сумње најпознатији учесник ратова од 1912. до 1918. године из овог
краја је војвода Живојин Р. Мишић, један од наших најистакнутијих
војсковођа, који је имао највише тих одличја. Поред њега вреди поменути и генерале: Павла Јуришића Штурма, Крсту Смиљанић, Илију Гојковића и још неке познате војсковође који су значајно допринели да се
на далеко чује за Дринску дивизију али и добили више ових ордена. По
оцени сабораца један од најхрабријих ратника из тог периода из овог
краја био је Михаило Маџаревић.163 Тај подофицир, а потом и активни
официр, починио је више десетина херојских подвига којима су се многи дивили. То није могло остати незапажено па је чак три пута одликован Орденом Карађорђеве звезде са мачевима, а више пута ванредно
унапређиван, похваљиван, награђиван и одликован другим одликовањима. О његовим храбрим делима један дневни београдски лист пред
Други светски рат објавио је фељтон у више наставака, а штампана је и
163
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књига о њему под називом Кроз сјај и сенке рата али за дивно чудо у
њој нема ни основних биографских података о Маџаревићу, па и данас
трају лицитирања о месту његовог рођења.

Насловна страна Маџаревићеве књиге

Наравно, могли би се набројати још неки примери изузетно храбрих појединаца али то не чинимо да се можда не би огрешили о још
неке исто тако храбре, а можда и храбрије од оних које помињемо
пошто су у питању нијансе које су широј јавности недовољно познате.
А баш неки од тих подвига противнику су нагонили страх, па и изазивали панику. Како друкчије објаснити да се једна од тачака аустроугарског ултиматума Србији из 1914. године односила на хапшење Војислава Воје Танкосића, комитског војводе и мајора српске војске из Рукладе
код Уба, или да су раскопали његову хумку да би се уверили да је
мртав, снимили његов леш и тај снимак објавили у својим новинама.164
Међу Ваљевцима одликованим Орденом Карађорђеве звезде са
мачевима чак њих 83 није дочекало ослобођење своје домовине за коју
су се тако несебично жртвовали. Већина их је остала на вечној стражи
на неком од познатих бојних попришта, на којима су тако снажно и
уверљиво демонстрирали своју храброст, сналажљивост и борбено умеће. Само мањи број њих је преминуо у некој од сталних и пољских болница. Многи ратници који су преживели Први светски рат вратили су
се оронулог здравља у опустошене домове, неретко осакаћени или на
неки други начин онеспособљени за нормалан живот и привређивање.
Зато и није изненађење што је још тридесетак одликованих Карађорђевом звездом умрло у првих десет поратних година.
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Носиоци Ордена Карађорђеве звезде. Већ смо забележили да је
Орден Карађорђеве звезде без мачева додељиван за заслуге у миру.
Према нашим сазнањима 21 лица са територије Ваљевског краја имало
је тај орден. С тим у вези наглашавамо да је било више десетина официра из овог краја, који су поред Ордена Карађорђеве звезде са мачевима
који су добили за заслуге у рату имали и овај за заслуге у миру.
Орден Карађорђеве звезде без мачева најчешће су добијали истакнути политичари, успешни привредници, угледни просветни и културни радници, одани официри и слично. Сви они претходно су морали
урадити нешто од ширег интереса за земљу, њен народ и краљевски
двор. Како су то признање додељивана групно и појединачно то их
тешко наћи у објављеним разноврсним списковима носилаца тог одличја у дужем временском интервалу, па се за њих често и не зна.
Још јубиларне 1904. године тај орден из овог краја добили су: Владимир Влајко Тадић, економ и бивши народни посланик из Ваљева;
Љубомир Пауновић Керим, земљорадник и народни посланик из Санковића код Мионице; прота Марко Петровић, свештеник и народни
посланик из Бранковине код Ваљева; Матија Мата Ненадовић, индустријалац и председник ваљевске општине; Риста Топаловић, кафеџија
и народни посланик из Ваљева; Светозар Поповић, трговац – извозник
и народни посланик из Ваљева; Ранко Петровић, професор и народни
посланик из Брезовица код Ваљева у Београду Ранко Гођевац, трговац
и истакнути привредник из Ваљева и Мелентије (Вујић), епископ
тимочки, рођен у Осеченици код Мионице.165
Овај високи орден те године добили су и скоро сви учесници Мајског преврата 1903. године, којим је срушена аутократска владавина
Александра Обреновића која је као тешка мора притискивала целокупан живот нације и замењена владавином либералне буржоазије и грађанске демократије.166 Као што се зна тада је у Србију враћена династија Карађорђевића, а Петар I Карађорђевић крунисан је за краља Србије
8/21. септембра 1904. године, па су тим поводом и додељена ова одликовања. Међу одликованим учесницима те завере из овог краја су били:
Илија Радивојевић, тада капетан I класе и председник илегалне организације Црна рука из Брезовица код Ваљева; Лазар Матијевић, капетан II
класе из Белановице код Љига; Станоје Ристић, интендантски поручник
из Ваљева; Војислав Воја Танкосић, пешадијски потпоручник, а касније
мајор и комитски војвода из Рукладе код Уба и Радиша Николић, пешадијски потпоручник из Ваљева.167 Наравно међу одликованима био је и
више официра који нису рођени у овом крају али су у то време или
нешто касније службовали у Ваљеву.
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Овај крај у дужем временском периоду пружао је драгоцену помоћ
српском народу који је под окупацијом живео ван граница матичне
земље. Та помоћ првенствено је била усмерена ка Србима у Јужној
Србији или Македонији. На иницијативу др Милорада Гођевца, лекара
за град Београд из Ваљева организована је српска револуционарна организација (четнички или комитски покрет) са циљем да на разне начине
помаже угњетени српски народ у тим крајевима. Веома значајну улогу
у раду те организације поред др Гођевца имали су: Живојин Рафајловић, бивши официр, индустријалац и политичар у Врању и Београду,
рођен у ваљевској Мионици; Љубомир Љуба Ковачевић, угледни просветни, научни и културни радник, а неко време и министар рођен у
Петници код Ваљева; Живан Живановић, такође просветни, културни и
политички радник а извесно време министар из Живковаца код Љига;
професор и министар Алимпије Васиљевић из Велишеваца код Љига и
још неки.168 Међу њима др Гођевац и Живан Живковић добили су
Орден Карађорђеве звезде.

Војвода Бабунски

У активности те комитске организације било је ангажовано још
доста људи из овог краја. Они најхрабрији и најактивнији били су произведени за комитске (четничке) војводе: Војислав Танкосић (војвода
Танкосић), Богдан Хајнц Југовић (војвода Богдан), Драгомир Протић
(војвода Драгомир) и Пантелија Радосављевић (Голиот Дунавски). С
тим у вези није сувишно подсетити да се и Јован Станојковић (војвода
168

Стеван Симић: Српска револуционарна организација, Београд, 1998.

423

Бабунски) неко време школовао у Ваљеву, а потом и као учитељ неко
време службовао у Азбуковици. Неки од њих попут Танкосића и Радосављевића имали су ово одличје. С тим у вези није сувише нагласити да
је и међу активним члановима те организације било и појединаца из
овог краја (комита) и да су и неки од њих одликовани овим признањем
попут Миленка Матића, Богдана Петковића итд.
Значајан допринос у буђењу националне свести и организацији
националног рада у јужним крајевима дао је и Драгомир Обрадовић,
гимназијски професор и потоњи министар вера, рођен у Забрдици код
Ваљева.169 Браћа Ђукановићи из Ваљева – Драгутин, познати београдски трговац и Илија, гимназијски професор и државни саветник посебно су се ангажовали на слању материјалне помоћи нашим сународницима. Преко њих је чак и краљ Петар слао своје помоћи браћи у дијаспори, па је и то био разлог што су одликовани Орденом Карађорђеве звезде. Вероватно на сличним пословима и задацима, али и на свеукупном
развоју и просперитету били су ангажовани и: др Владимир Поповић,
који је годинама као лекар радио у Ваљеву; Марко Петровић, свештеник и народни посланик из Бранковине код Ваљева а потом београдски
прота: Илија Ђукнић, генерал и државни саветник из Калањеваца код
Љига. Сви они имали су Орден Карађорђеве звезде.
Структура осталих одликованих. Од укупног броја носилаца
Ордена Карађорђеве звезде њих 194 је рођено на подручју које сада
припада Колубарском управном округу, односно ваљевском крају. Још
њих девет је дуже време живело, боравило и радило на овом подручју
па би се и они могли сматрати његовим житељима. Територијална распрострањеност и професионална опредељеност витезова Карађорђеве
звезде са овог подручја изгледа овако:
Општине

Официри
Ваљево – град
33
Ваљево – села
9
Ваљево укупно
42
Лајковац
7
Љиг
5
Мионица
5
Осечина
2
Уб
2
Укупно
63

Земљорад.
22
22
6
7
9
10
18
72

Занимања
Занатлије Трговци Остали Укупно
2
5
11
51
6
1
8
46
8
6
19
97
2
2
17
3
2
17
4
2
20
1
4
17
1
5
26
18
7
34
194/194

Дакле, ако рођенима у овом крају додамо и оних претходно поменутих девет, којих нема у овој табели, њихова професионална структура изгледа овако: 74 земљорадника, 68 официра, 18 занатлија, 8 трговаца и 35 осталих. Током ратова од 1912. до 1918. године у јединицама
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које су у миру биле стациониране борило се још 136 лица одликованих
Орденом Карађорђеве звезде. Међу њима било је 76 официра и 60 војника и подофицира. Дакле, од укупног броја одликованих највише је
било официра њих 139. Од њих је чак 64 стекло чин генерала, а један и
војводе.
Међу онима који су имали распоред у јединицама стационираним у
Ваљеву било официра из различитих крајева. Кад су у питању одликовани подофицири и војници рођени ван терена Колубарског округа
углавном се ради о ратницима из суседних срезова: рађевског (Крупањ), азбуковачког (Љубовија), црногорског (Косјерић), посавског
(Обреновац) и других. Наравно, међу њима има и појединаца са других
подручја, па и добровољаца из удаљенијих крајева.
Према подацима до којих смо дошли занимљива је и социјална
структура добитника овог одликовања из ваљевског краја. Мада је ово
био превасходно пољопривредни крај највише је одликовано официра,
углавном професионалних, мада је њихов проценат у укупном броју
мобилисаних био значајно мањи. Тек потом следе пољопривредни произвођачи и то 72 из овог краја и 41 са стране, скупа 113. Затим следе ситне занатлије, трговци, кафеџије и остали. Међу њима било је и више знаменитих личности, попут: министара Живана Живановића и Драгомира
Обрадовића; владике Мелентија (Љубомира Вујића), проте Марка Петровића, угледних привредника Ранка и Светозара Гођевца, Владимира
Влајка Тадића, Драгутина Ђукановића... Било је и високих интелектуалаца попут професора Илије Ђукановића и Ранка Петровића; познатих
лекара др Милорада Гођевца, др Владимира Поповића и др Јордана Стајића. Одликовани су и неки познати уметници као сликар Коста Јосиповић, новинар Јован Тановић, неки познати писци, пре свега војни.
Без обзира што су пољопривредни произвођачи друго пласирани
сматрамо да њихов број није ни приближно сразмеран проценту њиховог учешћа у балканским и Првом светском рату, па ни адекватан
њиховом стварном доприносу борби за коначно ослобођење. То показује да њихово ангажовање и допринос тој борби још увек није целовито
сагледан ни адекватно валоризован. У прилог овој констатацији иде и
чињеница да су им више и лакше додељивана нижа одликовања попут
медаља, а поготово учесничких споменица, укључујући ту и добро
познату Албанску споменицу. О дискриминаторском односу према
редову – војнику доста говори и чињеница о установљењу два ранга
овог високог ордена – официрског и војничког. А посебно да је првобитно установљен само официрски орден мада се то из њега није могло
закључити. Тек кад је официрски орден додељен Милоју Николићу из
Леовића код Љубовије, редову Дринске дивизије, онда се изгледа сетило да би и њима требало дати ово одликовање.
Што се тиче полне структуре одликованих ратника Орденом Карађорђеве звезде из овог краја морамо констатовати да је ситуација још
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неповољнија јер међу одликованима нема ни једне жене. С тим у вези
треба подсетити на податак да су жене тада биле права реткост у српској војсци. И оно мало што их је учествовало у овим ратовима углавном је било ангажовано у санитетској служби.
Занимљива је и старосна структура одликованих у овом крају.
Међу редовима, подофицирима и нижим официрима највише је одликованих од 25 до 35 година, док су ретки војници који су то одликовање
добијали у старосној доби преко 40 година. Код активних официра старосна структура је битно другачија јер је међу одликованима највише
баш тих.

Превоз рањеника у Колубарској бици или Преношење рањеника

Још занимљивија је територијална распрострањеност носилаца
Ордена Карађорђеве звезде у ваљевском крају. Наравно логично највише одликованих било је са подручја највеће – градске општине Ваљево
– укупно 97. Међу њима њих 51 живело је у граду а преосталих 46 у
сеоским насељима. Редослед осталих општина Колубарског округа је
следећи: Уб 26, Мионица 20, а Лајковац, Љиг и Осечина имали су по
17. Ако се погледа њихова територијална распрострањеност по насељеним местима по општинама логично води град Ваљево са 51 Орденом
Карађорђеве звезде. Затим следе тамнавско село Новаци и село Осечина (Осечина) са четири; варошица Уб и села: Врачевић (Лајковац), Горњи Мушић (Мионица), Јабучје (Лајковац), Комирић (Осечина), Мали
Борак (Лајковац) и Осладић (Ваљево) са по три ордена итд. Веома занимљиво је да има неких малих места из којих има више добитника овог
одличја, а да постоје и читава подручја попут оног око Памбуковице
(Уб), Причевића (Ваљево) или Горњег Црниљева (Осечина) где баш
нико није добио то одликовање. И ово пре свега показује да се у његовој додели није водило рачуна о било каквим кључевима.
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Занимљиво је и да је већи број ратника са овог подручја добио по
више ордена Карађорђеве звезде са мачевима. Највише тих ордена, чак
сва четири официрског реда имао је војвода Живојин Мишић. Њих
петорица (Чедомир Јовановић, Драгољуб Костић, Љубомир Милић,
Михаило Маџаревић и Александар Стојшић) имали су по три та ордена
а њих 21 имао је по два ордена Карађорђеве звезде.
Вредна помена и чињеница да међу носиоцима Ордена Карађорђеве звезде има и рођене браће. То се односи на: Драгутина и Илију Ђукановића из Ваљева; Марка и Милорада Ћириловића из Новака код Уба;
Крстивоја и Рафаила Крстића из села Осечине код Осечине; Петра и
Светозара Поповиће из Ваљева; Велимира и Радомира Ракиће из Јабучја код Лајковца; Милорада и Милутина Петровића из Комирића код
Осечине. Посебно је занимљив пример браће близанаца Владимира и
Емила Белића из Београда, који су у различитим временским периодима службовали у Ваљеву и оставили лепе успомене на себе170, постали
носиоци ордена Карађорђеве звезде и генерали југословенске војске,
обављали веома одговорне војне дужности и били веома успешни војни
писци.171 Вредан помена је и случај оца и сина Ранка и Светозара
Гођевца из Ваљева који су овај орден добили за заслуге у миру. С тим у
вези није на одмет подсетити да смо нашили и на по два носиоца овог
одличја која су имала исто име и презиме, као што су: Добросав Живановић, Митар Митровић, Милорад Петровић, Душан Радосављевић итд.

Браћа близанци, генерали и витезови Емило и Владимир Белић

Поред официра, подофицира и војника са овог подручја одликоване
су и неке војне јединице у миру стациониране у Ваљеву; Пети пешадијски пук првог позива, одликован је Орденом Карађорђеве звезде са
170

Како немамо података да су та одликовања добили као припадници јединица
које су у миру биле стациониране у Ваљеву нисмо их уврстили у овај преглед.
171
Томислав С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац 1990.
године.
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мачевима IV степена172); Пети пешадијски пук другог позива, одликован је орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена173; Седамнаести пешадијски пук првог позива, одликован је орденом Карађорђеве
звезде са мачевима IV степена174; Дринска дивизија и Дрински брдски
артиљеријски пук, одликовани су орденима Карађорђеве звезде са
мачевима IV степена.175 Ове и друге војне јединице стациониране у
Ваљеву одликоване су још неким домаћим одликовањима и јавним признањима.
Иако је ово истраживање, с мањим или већим интензитетом, трајало више од две деценије до свих жељених података о носиоцима овог
одликовања није се могло доћи. Мада је импозантан број носилаца овог
високог одликовања, по коме се ваљевски крај, односно Колубарски
округ истиче и вероватно убраја у округе са највећим бројем добитника
тог одличја, ако није и највећи, он вероватно није коначан и сасвим
потпун. На ову тврдњу наводи сазнање да не постоји потпун, прецизан
и званичан списак добитника овог одликовања. Друго, није било могуће остварити потпун увид у сва службена гласила која су објављивала
указе и наредбе о њима. Уз то постоје и тврдњи да су га још нека лица
из овог краја имала али за њих нисмо нашли довољно релевантних
података па их не можемо третирати као добитнике али ни сасвим
одбацити. Уз то, имајући у виду дуг временски период у коме је ово
одликовање додељивано, широк дијапазон разастртости података о
одликованима и непотпуност података о њима и у указима за одликовање готово да је немогуће са потпуном сигурношћу тврдити да су захваћена сва лица са одређеног па и овог подручја.
У књизи су обрађене личности за које постоје релевантни историјски извори, тако су подаци проверени и тачни. На жалост за десетак
појединца нисмо успели наћи све жељене податке, па смо се морали
задовољити и најосновнијим одредницама. Међу онима чије смо биографије објавили постоји и пар оних (Миленко Матић, Рафаило Пантић,
Вићентије Радисављевић, Драгомир Чолић) за које нисмо могли наћи
довољно поуздане чињенице уз помоћ којих би са сигурношћу могли
тврдити да су баш они имали ово високо одликовање. Међутим, полазећи од пронађених доказа сматрали смо да би било већа штета их не
обрадити и објавити него да се испостави да неко од њих није имао
наведено одликовање.
Повод за ову тврдњу пре свега налазимо у писањима појединих
аутора разних дела или категоричним тврђењима појединаца да су ово
признање имали још неки ратници из овог краја, попут: Милоја Андри172

Службени војни лист, 27/1913
Службени војни лист, 27/1913
174
Службени војни лист, 27/1913
175
Службени војни лист, 21/1921
173
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ћа из Драгодола код Осечине, Станимира Ђурића из Комирића код Осечине; Милорада Живковића из Јабучја код Лајковца; Михаила Жуњића
из Кланице код Ваљева; Душана Марјановића из Доброселице код Чајетине у Убу; Велимира Милиновића из Јабучја код Лајковца; Живка
Миловановића из Јабучја код Лајковца; Драгића Пантића из Комирића
код Осечине, Будимира Петровића из Ковачице код Ваљева, Чедомира
Познановића из Равања код Ваљева, Душана Рафаиловића из Кланице
код Ваљева; Душана Смиљанића из Јабучја код Лајковца; Данила Станковића из Драчића код Ваљева; Милана Табаковића из Новака код Уба,
Милорада Тадића из Миличинице код Ваљева Душана Хаџића из Бабине Луке код Ваљева и још по неког.
Нажалост било је и случајева да су појединци остајали без заслуженог ордена Карађорђеве звезде са мачевима. Један од тих је и Душан
Марјановић, кафеџија из Уба. По његовом казивању њему је било понуђено да се определили шта би волео да добије – наш војнички орден
Карађорђеве звезде са мачевима, француску Легију части или руски
орден Светог Ђорђа. Пошто је био слабијег материјалног стања, а руски
орден је доносио и новчану награду од 45 рубаља месечно, он се определио за њега. Међутим, Немци су у Северном мору торпедовали брод
који је носио нашу пошту за Русију, па тако уништио и предлог за
његово одликовање те је остао без ичега.176
Уз то вероватно још има носилаца Ордена Карађорђеве звезде са
мачевима међу борцима са стране који су се борили у јединицама у
миру стационираним у Ваљеву али до њих нисмо успели доћи јер нема
ни спискова тих јединица, а камоли одликованих међу њима. Овде
вероватно треба поменути и појединце који су провели део свог животног века школујући177 или радећи178 у Ваљеву или неком од околних
места, оне који су погинули на овим теренима179 или су на неки други
176

Србија у ратовима 1912-1918 са освртом на ваљевски крај, Ваљево, 1972,
252 и Милисав Ђенић: Златибор у ратовима 1912-1918, Ужице, 1985, 117.
177
Попут Јована (Стојковића) Бабунског, Јулија Вапе, Петра Јуришића, Петра
Протића, Душана Трифуновића, Драгољуба Цукавца и још по неког.
178
Попут Милана Андрејевића, Миливоја Анђелковића Кајафе, Вукомана Арачића, Јована Атанацковића, Владимира Белића, Емила Белића, Драгутина
Димитријевића Аписа, Ђуре Докића, Пантелије Ђукића, Димитрије Мите Живковића, Михаила Живковића Гвозденог, Живојина Завишића, Милутина Игрошинца, Милосава Илића, Владимира Кондића, Владислава Крупежевића, Драгољуба Лазаревића, Светомира Матића, Василија Мамуџића Раше Милошевића, Владимира Митића, Петра Мишића, Живојина Николића, Божидара Обреновића, Живка Павловића, Крсте Слијепчевића, Леонида Соларевића, Александра Станковића, Степе Степановића, Живојина Терзибашића, Петра Тешовчића, Душана Урошевића, Николе Цоловића итд.
179
Попут Живојина Бацића, који је погинуо код Љига или Милана В. Петровића, страдалог на Врапчем брду у Ћелијама код Лајковца.
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начин били везани за њих јер им родитељи потичу из овог краја180 па су
они детињство овде проводили или касније често долазили и били
познати мештанима.
Даља судбина одликованих. Преживели су се углавном вратили
својим домовима и наставили да се баве ранијим прадедовским занимањима. Не мали број пољопривредника морао је почињати од почетка
пошто су им куће биле оштећене и запуштене, стока и покућанство
опљачкано, њиве запарложене, а воће запуштено. Ретки су били они
који су се снашли и почели да се баве трговином, угоститељством или
неким занатом па и запосле у државној служби.
Нису били ретки ни примери да су хероји у рату врло брзо постајали хероји и у миру. Они који су пре тих страшних година имали сопствене домове и породице покушали су да одмах поправе оно што им је
оштећено и дограде, набаве оно што им недостаје, децу да описмене и
оспособе за самосталан живот. Млађи који нису били ожењени похитали су да што пре заснују брак, формирају сопствену породицу и да свију топло породично гнездо, да добију потомство и обезбеде што извеснију старост.
Не ретко и једни и други почињали су живот из почетка и са великом муком и неизвесношћу издржавали бројне породице и потомке.
Обећана помоћ од осиромашене државе, која је уз то била у транзицији
ретко је и споро пристизала. Мали број њих остварио је право на инвалидску потпору али се и она тешко добијала, а кад се добије није могла
да задовољи ни најнужније потребе. Прошавши многа места и градова,
имајући сусрете и разговоре са више познатих и непознатих људима,
понешто прочитавши или чувши од образованијих и искуснијих, гледајући и закључујући многи су проширивали своја знања и видокруге, па су
се смелије и одлучније хватали у коштац са нагомиланим проблемима.
Битно другачија ситуација била је са активним официрима. Сви
који су преживели ратне страхоте наставили су активну службу у новообразованој југословенској војсци. Они старији, болесни и тешко рањени убрзо су преминули или пензионисани. Сличну судбину нешто
касније доживели су и неки учесници Мајског преврата 1903. године,
политички опоненти и они који нису имали одговарајућу спрему за
даље напредовање итд. Остали су углавном обављали своје професионалне обавезе и у складу са важећим прописима напредовали у струци.
Као што је већ наведено чак 64 одликована лица Карађорђевом звездом стекло је право на генералске еполете. Међу њима је било: један
војвода, два генерала Краљевине Србије, 27 бригадних, 23 дивизијска и
11 армијских генерала. Велика већина њих обављала је веома одговорне дужности у југословенској војсци, а неки од њих попут: Петра Косића, Љубомира Марића, Милана Ж. Миловановића и Живојина Мишића,
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постали су начелници Генералштаба југословенске војске. Дужности
министри војске и морнарице обављали су: Илија Гојковић, Богољуб
Илић, Љубомир Марић и Милан Ж. Милановић. За сенатори су били
именовани Јосиф Костић и Крста Смиљaнић.
Ново велико искушење за ове див јунаке који су га доживели био је
Други светски рат. Неки од њих, а нарочито професионални официри,
сматрајући да су обавезани војничком заклетвом Краљу и отаџбини и
индоктринирани тада важећом идеологијом остали су верни режимским
организацијама и војним формацијама под њиховим утицајем. Зато се
један број њих подржавао Југословенску војску у отаџбини, односно
Четнички покрет ДМ, па су неки страдали у њему, а неки по ослобођењу осуђивани и проглашавани за ратне злочинце. Сличну судбину имали су и поједини редови.

Српски војник на осматрачници

Скоро сви официри који су доживели Априлски рат 1941. године су
заробљени и интернирани у фашистичке логоре у Немачку и још неке
земље. И неки подофицири и редови били су сличне судбине. Политичко држање многих у заробљеништво ни данас није познато али зна се
да се један број њих из претходно поменутих разлога али и јаке политичке пропаганде и личних веза определио да се не врати у земљу и
остане у емиграцији. И међу онима који су се вратили у домовину било
је појединаца који су осуђивани и проглашавани за ратне злочинце. Све
то умањило је сјај овог одликовања и доприносило да многи почну
падати у заборав, и да се на одликовање почне гледати са презиром и
потцењивањем.
Као људи у поодмаклим годинама већина је настојала да остане ван
свих војних и политичких организација и формација током Другог светског рата. Међутим, појединци, као стари и угледни ратници нису се
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могли одупрети снажним притисцима па су и мимо своје воље постављани за председнике општина, председнике четничких равногорских
одбора, кметове и слично.
Истине ради било је и витезова Карађорђеве звезде из овог краја
који су разумели ново време и прихватили нове трендове. Неки су се
одмах укључили у партизанске редове и храбро борили против окупатора. У том смислу посебно је поучан пример Алексе Мартића, имућног земљорадника из Совљака код Уба, који не само да се борио у партизанским редовима већ је био један од организатора и руководиоца
устанка у Тамнави. Слично су се понели Добросав Живановић Трнџа из
Толисавца и Лука Стевић из Мојковића у Рађевини. Не мали број тих
јунака над јунацима иако у поодмаклим годинама борио се у партизанским редовима или материјално и на друге начине помагао је партизански покрет. Било је и оних који то нису могли али су се отворено супротстављали неким поступцима окупатора и његових помагача. Појединци су се након Другог светског рата активно укључили и рад органа
нове власти.
Права носилаца овог ордена. И они који су преживели све те ратне страхоте и добила заслужена ратна признања од њих нису имали
неку значајнију материјалну корист. Иако се нико од није посебно ангажовао да би добио одређену медаљу и орден како би уз помоћ њих
остварио одређену материјалну или другу корист ипак су очекивали
мало више поштовања и уважавања од званичне државне или војне власти за коју се тако храбро и упорно борили. Велики број њих и после
добијања одликовања живео је веома незапажено и скромно, чак и
оскудно, само донекле поштован и уважаван од сродника и пријатеља.
Забележени су и случајеви њиховог малтретирања и понижавања, а
да и не помињемо материјалне недаће које су неке од њих редовно
пртиле. Чувена је изјава патријарха Варнаве181 на слави овог ордена,
кад је поред осталог рекао: Док сте били у рату свак вам се клањао.
Хвалио вас. Престаде рат – престадоше и признања. Да је тако показују и чињенице да су многи од њих отишли са овог света и без државне заставе на ковчегу, без почасне страже крај одра, без посмртних маршева и плотуна, па и посмртних говора. Многи од њих сахрањивани су
само уз присуство родбине, најближих суседа и пријатеља. Њихове
хумке најчешће су обележене дрвеним крстачама и скромним споменицима, које су им подигли захвални потомци. Нажалост још увек има
појединих носилаца овог највишег ратног одликовања из тог периода
без икаквог спомен обележја, па чак и оних за чији гроб се и данас не
зна. Скоро је немогуће наћи јавни споменик или спомен плочу која је
подигнута неком од њих, са изузетком оних најистакнутијих команданата. Још је теже наћи неку улицу или било коју другу институцију која
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носи име неког од њих. (10. Спомен обележја: Споменик палим јунацима Церске битке на Текеришу; Споменик војводи Мишићу у Ваљеву;
Споменик војводи Мишићу у Мионици и Споменик Тамнавцима палим
у ратовима 1912-1918. на Убу)
Ни немаран и неадекватан однос актуелних власти према учесницима тих ослободилачких ратова, посебно ратних војних инвалида, од
којих су појединци били и носиоци Ордена Карађорђеве звезде са мачевима, многе нису остављали равнодушним. Неки наши суграђани нису
се хтели помирити што им се не указују дужне почасти и на неки други
начин одаје дужно признање. О томе су у више наврата говорили Михаило Ђорђевић и Милинко Ристивојевић, посланици овог краја на заседањима Народне скупштине Краљевине СХС.182
Вредно је подсетити да је Врховни командант Српске војске издао
наредбу183, и у којој се каже да ће сви подофицири каплари и редови који
заслуже Златан војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима стећи
следећа права: 1) подофицири на унапређење у чин потпоручника и без
полагања испита; 2) да ће од државе добити одређену новчану награду;
3) да ако су одликовани погинули или умрли да ће њихове породице
добијати исту годишњу награду; 4) да ће њихова деца имати првенство
на пријему за питомце војне академије и државне питомце на страни, за
војне науке под једнаким условима; 5) да ће њихова имена бити уклесана
на спомен плочи у Краљевој задужбини на Опленцу; 6) да ће појединци
бити позивани да присуствују слави овог ордена. Нажалост мало тога је
урађено па је ово постао само списак лепих жеља.
У нешто повољнијем положају су били активни официри јер су
њихова одликовања помагала да се брже дође до новог и вишег чина,
па самим тим и бољег положаја. Они су по правилу били боље обавештени па су и организованије наступали у коришћењу права која су
имали. На предлог заступника министра војске и морнарице, који је
истовремено био тада и председник Министарског савета Краљ Александар је 1. априла 1931. године донео Закон о правима и повластицама
подофицира, каплара и редова одликованих златним орденом Карађорђеве звезде са мачевима за осведочену храброст у рату 1912-1920. године. Тим законом су углавном била потврђена права из већ поменуте
уредбе али ни он није спровођен.184
У жељи да се тај однос државе и друштва промени према овим храбрим и достојанственим ратницима током 1935. године основано је
Удружење носилаца Карађорђеве звезде са мачевима официрског и
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војничког реда, са седиштем у Београду. Била је то национална, ванпартијска и ванверска организација, а имала је своја правила, знак, славу, чланство, средства и слично. Основни циљеви новооснованог удружења су били: 1) да одржава патриотизам и љубав према краљу и отаџбини како међу својим члановима, тако и код омладине; 2) да делује да
се наредба врховног команданта А ђ. бр. 39.985, од 29. јуна 1915. године, у свему испуни, као и да се донесе јединствен Закон за носиоце краљевског ордена Карађорђеве звезде са мачевима; 3) да другарски зближи и упозна све живе носиоце овог ордена итд. Поред осталог било је
предвиђено да се тражи да се обезбеди и новчана награда носиоцима
Сребрног војничког ордена Карађорђеве звезде са мачевима и да се
повећа помоћ породицама погинулих и умрлих носилаца овог ордена;
да се прикупе и воде подаци о свим живим, погинулим и умрлим друговима.185 Први и вишегодишњи председник тог Удружења био је Александар Алекса Стојшић, прослављени командант XVII пешадијског
пука и потоњи дивизијски генерал, рођен у једној од старијих и најпознатијих ваљевских породица.
Добрим делом и захваљујући активности тог Удружења временом
доста од прокламованих циљева је и реализовано. Посебно је доста урађено доношењем Закона о одликовањима Карађорђевом звездом са
мачевима од 27. новембра 1937. године. Тим законом и правилником за
његово извршавање,186 призната су им права на бесплатно лечење по
државним и самоуправним болницама и бањама, па и другим здравственим установама. Уколико се лече код куће имали су право на бесплатан превоз на државним железницама и бродовима у државној експлоатацији. Код примања у државну службу имали су предност над
осталим кандидатима са другим истим условима. Од 1938. године носиоци овог одликовања имали су право и на годишњу новчану награду од
3.600 динара односно 300 динара месечно.187 (11. Живојин Лазић, неуморни чувар борбених традиција)
После Другог светског рата њихова права била су регулисана Законом о установљењу права на пензију и пензионисању државних службеника.188 Према том Закону, носиоцима овог ордена исплаћивана је
месечна новчана награда у висини која им је била призната Законом о
ордену Карађорђеве звезде са мачевима 1937. године. Касније у више
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донетих прописа од 1946. до 1985. године проширивана су или модификована права на бесплатну заштиту, бањско и климатско лечење, новчана примања, вожњу јавним саобраћајним средствима и друга права.189 У
једном периоду у великој мери њихова примања су била изједначена са
примањима која су имали носиоци Ордена народног хероја Југославије.
Прописана права нису могли користити само они који су били организатори или активни учесници квислиншких организација или су осуђивани на одређене казне затвора. Нажалост било је и таквих због чега су
и остали били каткад неосновано запостављени и проглашавани монархистичким и конзервативним елементима.
И на крају треба подсетити да је на основу одлуке своје редовне
годишње скупштине одржане 16. децембра 1937. године, Удружење
носилаца Карађорђеве звезде са мачевима, официрског и војничког
реда, основало и Фонд Ордена Карађорђеве звезде са мачевима.190 Циљ
тог фонда био је материјално помагање лица одликованих Орденом
Карађорђеве звезде са мачевима и њихових породица. Предвиђено је да
ако не буде потребе за материјално помагање одликованих Орденом
Карађорђеве звезде са мачевима и њихових породица да пружају помоћ
и другима. Почетна имовина фонда износила је 100. 000 динара, а било
је и других извора прихода намењених том фонду.191
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ПОГОВОР
Наши преци осим залагања за економски и демографски просперитет борили се за територијални интегритет на којима су живели наши
народи и њихову слободу. Зато нису могли мирно и ћутке гледати туђе
насртаје на сопствену слободу, независност и угрожавање националних
интереса. Отуда су масовно одазивали на позиве за мобилизацију, одлазили у војне формације, храбро и одлучно се борили у више ратова.
Својим храбрим држањем и витешким подвизима у најтежим тренуцима више пута су задивили читаво човечанство
Мада је Србија у првој половини XX века водила два балканска и
два светска рата, и увек била у центру тих збивања, неспорно је да су
они били ослободилачки, без обзира што и сада у свету постоје снаге
које покушавају да нас оптуже да смо били виновници Првог светског
или Великог рата иако за то немају озбиљнијих доказа. То је и разумљиво ако се зна да припадамо народу коме је слобода изнад свега и
вековима упорно настојимо да поштујемо своје борбене и слободарске
традиције. Пошто се ових година навршава сто година од тих ратова у
којима смо испољили масовни хероизам неслућених размера и претрпели велике људске и материјалне губитке низом акција и манифестација
обележићемо тај величанствени јубилеј. У тим данима јубилеја не смемо заборавити да смо изгубили скоро 30% становништва, и тако доживели праву демографску катастрофу.
Када смо почињали Први балкански рат ни смо ни слутили да ћемо
одмах за њим с мањим прекидима водити још два рата и да ће они трајати скоро пуних седам година. Ангажовањем у Првом балканском рату
настојали смо да помогнемо делу свог народа који је још био под турским ропством и да ослободимо своје неослобођене крајеве. Иначе, тај
рат брзо је показао каква снага лежи у јединственим балканским земљама (Србија, Бугарска, Грчка и Црна Гора). Њиме су за кратко време
завршене вишевековне ослободилачке борбе балканских народа против
турске власти. За тај рат ангажовали смо 286.000 људи (10 пешадијских
и једну коњичку дивизију, 11 авиона и два балона). А у њему смо изгубили 30.000 бораца, а добили смо део Македоније, Косово и Метохију.
Када смо ушли у Други балкански рат (јун-јули 1913) штитили смо
раније ослобођене и добијене територије и чували сопствену слободу и
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независност. Он је, иначе, започео нападом Бугарске на Србију и Грчку,
која је у њега ушла са 440.000, а Србија са 384.000 војника. Већ нашом
победом у Брегалничкој бици отпочео је бугарски пораз. Ступање
Румуније, а затим и Турске, у рат, само су убрзали прекид борби. Потписивање Букурештанског уговора о миру омогућило је распарчавања
Македоније и довело до новог националног угњетавања македонског
народа. Иако је овај рат кратко трајао због жестоких борби у њему су
пале многе жртве, а Србија је имала 41.000 погинулих, рањених и
несталих војника.
Мада тешко напаћен и измрцварен претходним ратовима српски
народ је увучен у Први светски рат вођен тежњом нашег тадашњег
северног и западног суседа – Аустроугарске јер јој није одговарало да
на својим границама има успешну Србију која ће моћи да брани не
само своје интересе већ и потребе других сународника. Зато су се дуго
спремали да је нападну и униште. Повод за упућивање срамног ултиматума Србији или наметање рата нашли су у убиству аустроугарског
престолонаследника Франца Фердинанда од стране Србина Гаврила
Принципа, мада оно није ни изведено на нашој територији, нити од
стране поданика Србије.
Први светски рат, водила су и започела два империјалистичка блока Централне силе: (Аустро-Угарска, Немачка...) и Антанта (Француска, Велика Британија, Русија...) за нову поделу света. Према географском пространству, броју војника, размерама и рушилачкој снази, тај
рат је превазишао све ратове у дотадашњој историји човечанства, остављајући огромну пустош. У њему је учествовало 36 (од укупно 54)
држава, са око 67 одсто светског становништва. У Европи је од готово
65 милиона људи стављених под оружје, према најчешће помињаним
подацима, погинуло око 8.700.000 бораца и то: Немаца 1.900.000, Руса
1.700.000, Француза 1.390.000, Аустро-Угара 1.000.000, Британаца
764.000, Италијана 496.000, Срба 402.000, Турака 400.000, Румуна
158.000, Бугара 100. 000, Белгијанаца 44.000, Грка 12.000 итд.
Од ваневропских држава губитке су имали: Американци 114.000,
Индијци 100.000 и Канађани 55.000. У Француској мртви и рањени су
чинили 60 одсто мобилисаних, Великој Британији 37 одсто, Немачкој
41 одсто, Аустроугарској 38 одсто. Ту нису урачунате жртве међу
цивилним становништвом, иако је њихова смрт била у вези са ратом.
Тим жртвама треба додати милионе ратних инвалида, јер је у рату
рањено око 20 милиона војника, а десет милиона је умрло од болести и
глади.
Први светски рат је прогутао и огромна материјална добра. Велика
Британија и Немачка на њега су потрошиле по 190 милијарди француских франака, САД 160, Француска 143, Русија 92, Италија 65 милијарди... Порушено је више од милион кућа, разорени производни погони,
запуштени милиони хектара обрадивог земљишта, оштећене железнице
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и трговачке флоте, уништен производни инвентар... Ратне операције су
вођене у Европи, Азији, Африци и на скоро свим океанима и морима.
Како се у значајне борбе вођене и на нашој територији дошло је до
успоравања нашег привредног и сваког другог раста и развоја. Велики
број породица остао је без радноспособне мушке снаге па су многе куће
биле порушене, оштећене и опљачкане, дворишта разграђена, домаћинства запуштена, а земља необрађена и запарложена. Народ изнурен глађу, болешћу и бројним оскудицама, не ретко без стоке и основних
животних намирница тешко је живео и радио.
Мада су ратови били и остали најнепопуларнији начини решавања
сукоба међу државама и народима пошто се њима уништава највише
људских и материјалних ресурса, они се и даље упражњавају широм
света. Неспорно је да се њима решавају неки конфликти и сукоби међу
народима и државама, осваја власт, стичу највеће славе, почасти и
одликовања. По њиховом завршетку широм света, па и код нас, победници узимају власт, успостављају организацију каква им одговара,
пишу историју, деле правду итд.
У наведеним драматичним ратним годинама наши преци сакупљали су и последње атоме снаге да би се супротставили далеко бројнијим
и технички надмоћнијим противницама, извојевали победу, сачували
своју територију и слободу, али и пронели славу свог оружја и уписали
се у светску историју. Била је то заиста немилосрдна херојска борба,
скоро беспримерна у историји ратова, једног малог народа, који се
истовремено борио за своју слободу, за свој биолошки опстанак, али и
посредно, за уједињење југословенских народа у једну заједнички
државу – Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, која jе 1929. године
променила назив у Краљевина Југославија. О тој борби и њеном значају
ласкаво су се изјашњавали многи светски државници, истакнуте војсковође, познати историчари и писци па и други познати савременици.
Искуства из неких наших победа у појединим биткама изучавана су и
на највишим и најпознатијим војним установама у свету.
Удео житеља ваљевског краја у извојеваним победама ратовима од
1912. до 1918. године био је значајан. У прилог томе иде и чињеница да
је овај крај дао велики број знаних и незнаних хероја. Као један од најјачих доказа за ту констатацију сигурно је изузетно велики број одликованих, награђених и унапређених ратника са подручја овог округа
Сви учесници тих ратова од 1912. до 1918. године добили су учесничке споменице, а они који су прешли врлети Албаније и Албанску
споменицу. Од одликовања најчешће су добијали медаље за војничке
врлине и храброст, а од ордена: Орден белог орла са и без мачева,
Орден Светог Саве, Орден југословенске круне, Орден таковског крста
и Орден Карађорђеве звезде са мачевима. Не ретко наши ратници добијали су и нека страна одликовања, пре свих: руска, француска, енглеска,
грчка итд.
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Они ратници који у борбама нису знали за страх, а у патњи нису
признавали уобичајена људска мерила за њега, добијали су Орден
Карађорђеве звезде са мачевима и стицали статус најхрабријих међу
храбрима. Својим подвизима, верношћу отаџбини и савезницима, они
су задивили свет, верујући да је то њихова дужност. Таквим понашањем и држањем постали су ствараоци наше славне историје.
Орден Карађорђеве звезде са мачевима је највеће и најцењеније
српско ратно одликовање које је у том периоду додељивано за заслуге у
рату и исказану храброст на бојном пољу. Дуго је било прво у рангу
међу нашим државним одликовањима. Због демократског начина доделе, изузетно високих и строгих критерија за добијање било је изузетно
поштовано и цењено. О томе сведочи и податак да су после II светског
рата права носилаца овог одликовања била изједначена са правима
носилаца Ордена народног хероја Југославије.
Од целокупног броја додељених ордена Карађорђеве звезде са
мачевима по једна петина припала је ратницима савезничких армија и
ратних добровољаца, а преостале три петине добили су српски ратници. Највећи број одликованих потиче из официрског кора а њима је
припадао официрски орден Карађорђеве звезде са мачевима од IV до I
степена. Велика већина њих је одликована за умешност у ратовању и
командовању. Поред тога они су имали право за унапређење у виши
чин и постављање на нови виши положај.
За разлику од њих војници и подофицири су награђивани војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима за своја јуначке подвиге,
проницљиве потезе и хумана дела, па се може рећи да су они били и
остали наши истински хероји. Како је обично реч о малим људима –
земљорадницима, занатлијама, ситним трговцима и слично то се о
њима мало зна, говори и пише, па се и за њихове судбине каткад остале
непознате. При томе се често занемарује да су они кренули да бране
отаџбину не размишљајући о себи и својој судбини. Била је то непоновљива генерација српских ратника. Њихова судбина на неки начин
одсликава судбину многих изгинулих на ратиштима широм Балкана и
шире. Ипак, некима од њих су се и фамилије затрле а имена најближих
сродника заборавила, па је за неко од њих било тешко обезбедити и
основне податке.
Према многим историчарима и другим ауторима историјских дела
највише поштовања за заслуге у ратовима од 1912. до 1918. године припада опанку и шајкачи. А то су симболи српског сељака пошто су их
они углавном носили. Били су то често људи нешколовани, полуписмени, гладни, жедни, необучени и неодевени, уз то често и слабо наоружани и са недовољно муниције који су стоички подносили најсуровије
ратне тегобе које су погађале и њих и њихове породице, и који су при
томе перманентно показивали надљудско стрпљење, пожртвовање,
упорност, храброст и издржљивост. Међутим, неправда је често била
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њихов сапутник пошто је јако мали број тих ратника у односу на укупан број мобилисаних сељака имао прилику и задовољство да добије
било какво, а поготово ово одликовање. О том дискриминаторском
односу сведочи и чињеница да је војнички орден Карађорђеве звезде са
мачевима установљен тек пошто је Милоје Николић из Леовића код
Љубовије, редов V пешадијског пука Дринске дивизије, одликован официрским орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV реда за показану
изузетну храброст и хуманост. Поред тога број одликованих војника је
знатно мањи него официра према групацији коју представљају.
Док су трајали ратови добитницима овог одликовања су хваљени и
истицани. По ослобођењу војне и политичке власти обећавале су им
значајне повластице. Нешто од тога било је и законски регулисано као
што су: право на месечна односно годишња примања, бесплатну
вожњу, упућивање у бање на лечење и оправак, извесни бенефити приликом евентуалног запошљавања и школовања деце. На жалост мало од
тога је и реализовано па су појединци, а нарочито ратни војни инвалиди, живели у великој материјалној оскудици и беди.
Многи витезови Карађорђеве звезде нису се ни вратили из поменутих ратова, храбро су погинули у борби и остали да вечно дежурају на
неком од многобројних ратних попришта. Они који су имали срећу да
преживе све ратне страхоте чекала су нова искушења. Требало је скупити
снаге, средстава, воље и знања да се живот поново започне из почетка.
Невелики број њих дочекао је дубоку старост али су у међувремену
њихове заслуге избледеле и заборављене, па су са овог света одлазили
тихо и нечујно, без икаквих војних и државних почасти (застава на ковчегу, страже крај почасног одра, посмртних маршева, почасних плотуна
и дирљивих говора). Најчешће су били испраћени само од суседа и најближих сродника, који су им и подигли некакво скромно спомен обележје. На жалост било је и оних којима због ратних услова није било
могуће ни гроб обележити, а камоли спомен подићи, па и оних за чију
се судбину и даље не зна. Многи надгробни споменици су већ озбиљно
оштећени, други су добрим делом утонули у земљи, а трећи зарасли у
коров и шипражје.
Добитници ових признања су већином били обични људи из народа, који су само у рату знали својом храброшћу, пожртвовањем и умешношћу скренути пажњу на себе. Међутим, иако су били изузетни
хероји они нису били свеци и безгрешници, што се могло видети и из
њихових биографија. Појединци си имали проблема са личном дисциплином, други са каснијим политичким опредељењима, па и били у
сукобу са законом. Зато су се неки од њих током Другог светског рата
нашли на страни сарадника окупатора. Руковођени заклетвом коју су
дали краљу и отаџбини ступили су четнички покрет. Из сличних разлога неки од оних који су се током Другог светског рата нашли у заробљеништву по ослобођењу нису смели да се врате у земљу па су се
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определили за емиграцију и живот наставили у туђини. Због тога су
анатемисани и заувек отписани и заборављени па их већ поодавно нема
ни у енциклопедијама, лексиконима и сличним публикацијама. Имајући
све ово у виду можда би оне који нису чинили злочине и друга тешка
кривична дела требало заувек рехабилитовати.
Мада превасходно сељачка земља Србија је у свим тим ратовима, а
нарочито у пробоју Солунског фронта и гоњењу противника дала крупан допринос. Захваљујући храбрости својих војника или редова како
се онда говорило, знању и умешношћу командног (старешинског) кадра
углед српске војске издигао се до небеских висина. Сав слободољубиви
свет се дивио нашим ратницима и на њих указивао као добар пример и
охрабрење другим народима.
Тој слави српског оружја велики допринос дали су и ратници
ваљевског краја али и они који су се борили у јединицама током мира
стационираним у Ваљеву. Већином су се борили у пешадији, а мање у
артиљерији, коњици и другим родовима. У коњицу су обично одлазили
само они који су могли да обезбеде коња, опрему и храну за њега. Према томе коњаници су пре свега бивали имућни људи.
Зато је Дринска дивизија, али и већина њених пукова и нижих
састава, још за време рата овенчана славом и одликована разним одликовањима. Бројни су примери безграничног херојства њихових бораца
и мањих група које је предводила правда, а једини циљ била слобода.
Они су јуришали да сачувају територијални интегритет а гинули свесни
да човек није рођен за робовање. Иако су често ратовали гладни, голи и
боси, са неадекватним оружјем и малом количином муниције не ретко
су у борбу одлазили с песмом или покличима на устима. Као такви не
ретко гинули су као мали, незнани и безимени витези слободе. Ишли су
из борбе у борбу, из победе у победу, из славе у славу заливајући сваку
стопу српске земље јуначком крвљу.
Обележавајући сто година од почетка Великог рата припремили
смо ову књигу о националном поносу, јунаштву, човековој савести...
Жеља нам је да се сетимо времена кад се с тешком муком бранила слобода и стварала домовина; упознамо са најхрабријима међу нашим храбрим прецима, да их отргнемо од заборава и још једном одамо дужну
почаст, а да њихова дела сачувамо за будућа покољења. Зато верујемо
да ће ово бити својеврсни споменик незаборава заслужним али заборављеним јунацима (херојима) ваљевског краја те да ће они тако временом постати бесмртни ратници овог краја, а њихова дела пример за
углед и васпитање садашњих и будућих генерација најмлађих.
Издавање ове књиге је још једна прилика да им се ода дужно признање за све што су чинили и учинили за ову земљу и њен народ. То је
прилог упознавањима са нашим људима, њиховим схватањима о поимању слободе, родне груде, пркоса и поноса али и доказ да се и у најтежим условима може са оваквим људима стварати слобода и одбранити
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земља, Истовремено је ово и извлачење ових див јунака из таме заборава и борба да се сачувају за нека будућа поколења која ће знати да адекватније вреднују њихов допринос слободи и да се поносе својим славним прецима. Надамо се да ће објављене биографије и фотографије
многим читаоцима помоћи да се упознају са подвизима својих ближих
и даљих предака и других сродника, са њиховим судбинама.
Ово је књига о елити једног борбеног народа за слободу о чијим је
ратним подвизима својевремено писала не само домаћа већ и страна
штампа. Мада ова књига има афирмативни карактер у њој ништа није
измишљено нити било шта улепшано. Она је прилог развијању свести о
слободи, пожртвовању, сналажењу и стављању на браник слободе. У
сваком сусрету пред овим јунацима и њиховим делима морамо скидати
капу и исказивати дужно поштовање дивећи се њиховој храбрости,
упорности и пожртвовању. Зато будимо горди и поносни потомци и
покажимо да поштујемо и ценимо њихова дела да би могли очекивати
да и нас савременици и потомци поштују и цене.
Подсећајући на славне претке и њихова дела, који су за домовину
дали све, а нису тражили ништа, порадимо да се што већи број конфликата и проблема у свету решава мирољубивим путем и дипломатским
методама и средстава. Време је много пута до сада показало да се и највеће зло може победити добрим. Дакле, славимо прошлост а тежимо ка
мирнијој и спокојнијој будућности.
Пошто и ваљевски крај, као и већина других у Србији, има велики
број безимених улица, установа, друштава и удружења искористимо
овај стогодишњи јубилеј да бар још по неко од њих понесе имена и презимена најистакнутијих носилаца Ордена Карађорђеве звезде. Истовремено учинимо све што је у нашој моћи да њихове биографије допунимо
и да их трајно сачувамо од заборава.
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Миловановић Стојанке и Радише, пензионера из Лајковца.
Милутиновића Д. Драгољуба, трговинског радника из Бранчића код Љига
Милутиновић Милована, пољопривредника из Бранчића код Љига
Мирковић Димитрије, пољопривредник из Врховина код Уба.
Мирковић Петар, пољопривредник из Врховина код Уба
Митровић Душана, земљорадника из Осладића код Ваљева
Митровић Љубивоја, машинбравара из Голе Главе код Ваљева.
Митровић Живомира, пензионера из Каменице код Ваљева
Младеновић Милана, матичара и публицисте из Љубовије
Митровић Милоша, пластичара из Голе Главе у Ваљеву.
Михаиловић Јелене, домаћице из Бабајића код Љига.
Ненадовић Милована, професора у Београду, пореклом из Царине код
Осечине.
Нешић Слободана службеника ОУП у пензији из Врховина код Уба.
Обрадовић др Александра, лекара и познатог фудбалског радника из
Мионице у Београду.
Обрадовић Живка, пензионера из Ћелија код Лајковца
Обреновић Миленка, економисте из Равања код Ваљева у Београду.
Обреновић Милоја, дипломираног економисте у Ваљеву
Олбина Милана, пензионера из Совљака код Уба
Павић Павла, економисте из Ваљева у Београду
Павићевић Бранке и Милана, пензионера из Ваљева
Параментић Софије, домаћице из Белог Поља код Ваљева
Пејић Милована, земљорадника из Робаја код Мионица.
Пејовић Илије, земљорадника из Каленића код Уба.
Петковић Десимира, пољопривредног произвођача из Лалинаца код Љига.
Петровић Милоша, пензионера из Мионице
Петровић Продана, председника ОО СУБ НОР-а Осечина из Комирића.
Петровић Свете, радника Имлека у Ваљеву из Боговађе код Лајковца.
Плавшић Живојина, дипломираног инжењера агрономије из Пецке код
Осечине
Поповић Милутина Миће, шефа Месне канцеларије Кожуар у пензији из
Вуконе код Уба.
Радивојевић Драгослава, службеника из Стубленице у Убу.
Радивојевић Михаила, проте из Осечине.
Радовановић Драгослава, техничара и политиколога из Обреновца
Радовић Гојка, адвоката из Ваљева
Радовић Рада, економисте из Ваљева
Радоњић Олге, пензионерке из Ваљева у Београду.
Радосављевић Драгише, пољопривредника из Голе Главе код Ваљева.
Радосављевић Милорада, комерцијалисте из Београда, пореклом из Маркове Цркве код Лајковца.
Радосављевић Миодрага , пуковника ЈНА у пензији из Пауна у Ваљеву.
Радосављевић Раде, пензионерке из Београда.
Радосављевић Радише, пољопривредника из Голе Главе код Ваљева.
Ракић Бошка, предузетника из Јабучја у Београду
Ракић Драгољуба, пензионера из Јабучја у Београду.
Ракић Живана, пољопривредника из Јабучја код Лајковца
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Ранковић Боривоја, пензионера из Попучака код Ваљева
Ранковић Љубивоја, дипломираног економисте из Попучака у Ваљеву
Рафаиловић Боривоја, пензионера из Робаја код Мионице
Ристић Радисава, пензионера из Радљева код Уба
Рулић Миливоја, пензионера из Осеченице у Брежђу.
Савића Љубице и Драгана, пољопривредника из Доњих Лесковицa код
Ваљева.
Савић Милоша, електротехничара из Ваљева
Савић Радише, пензионера из Попадића код Мионице
Савић Сретена, аутомеханичара из Седлара код Ваљева
Сајић Миломира, земљорадника из Кадине Луке код Љига
Сарић Бранислава, професора одбране и заштите у Убу из Тулара код Уба
Симић Божидара, пољопривредника из Мораваца код Љига.
Софронић Оливере, магистра фармације у пензији из Ваљева
Сретеновић Драгише, агронома у пензији у Убу из Маркове Цркве код
Лајковца
Станковић Радише, дипломираног инжењера агрономије из Осеченице у
Мионици.
Станојевић др Мирослава, универзитетског професора машинства из
Ваљева у Београду
Старчевић Ђуре, пензионера из Уба.
Старчевић Милана, службеника из Уба.
Старчевић Драгослава, пензионера из Суводања у Ваљеву
Степановић Бранислава, пензионера из Малог Борка код Лајковца
Степановић др Љубице – Бебе, лекара- педијатра у пензији из Ваљева
Стефановић Чедомира, земљорадника из Шушеоке код Мионице
Стијачић Славка, дипломираног инжењера геодезије у пензији из Београда
Стојановић Десимира, пољопривредника из Ковачице код Ваљева
Суботић Миленије и Богољуба, пензионера из Драгодола код Осечине у
Ваљеву.
Табаковић Драгише, пољопривредника из Бачеваца код Ваљева
Табић Милоша, пензионера и песника из Ваљева.
Танасијевић Богољуба Боце, правника и друштвено-политичког радника
из Стубленице код Уба
Тимотић Иконије, породичног пензионера из Лесковица у Ваљева.
Терзић Тихомира, пуковника ЈНА у пензији у Београду из Тулара код Уба.
Тешић Косане, домаћице из Новака код Уба.
Тешић Милоша, учитеља из Новака код Уба.
Тешић Предрага, пензионера из Новака у Убу.
Тешић Радомира, пољопривредника из Доњих Лесковица код Ваљева
Томић Животе, дипломираног економисте из Ваљева
Триндић Гроздане, наставнице у пензији из Белог Поља код Ваљева
Трифуновић Милоша, техничара из Вртиглава код Мионице
Тришић Љубивоја, земљорадника из Попадића код Мионице
Тришић Родољуба, пензионера из Попадића код Мионице
Ћириловић Бранислава, дипломираног грађевинског инжењера из Новака
у Београда
Филиповић Милутина, криминалистичког инспектора СУП-а Ваљево

199. Цветковић Зорана, правника у пензији из Врела код Уба у Ваљеву.
200. Цветојевић Сретена, начелника Полицијске управе Љубовија у пензији.
Подвучени су саговорници за које располажемо сазнањима да су у међувремену
преминули.
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ
Милорад Радојчић, рођен је 10. марта 1948. године у
Попучкама код Ваљева. По занимању је дипломирани специјални педагог. Завршио и Школу резервних официра
ОМЈ ЈНА и има чин потпуковника у резерви. Радио је као
председник Општинске конференције Савеза омладине
Ваљево (1968-71), управник Дома омладине (1971-74),
инспектор РСУП СР Србије (1974-83), директор Новинске
и радио установе „Напред“ у Ваљеву (1983-86), секретар
Општинског већа Савеза синдиката Ваљево (1986-89),
регионални секретар за народну одбрану Подрињско-колубарске међуопштинске заједнице у Ваљеву (1989-91),
потом у Министарству одбране Србије (као саветник министра и шеф кабинета
министра), а професионалну каријеру завршио као саветник и начелник одељења у Савезном министарству одбране у Београду (1991- 2006).
Од младости активно је учествовао у друштвеном животу. Био је учесник
више радних и других акција, вишеструки добровољни давалац крви. Обављао
је више одговорних функција у друштвено-политичким организацијама; био
оснивач и функционер више друштава и удружења грађана; покретач и организатор разних акција и манифестација. Непосредно иницирао покретање и издавање четири листа и часописа. Још као ученик почео је да објављује своје
радове. Сарађивао је у преко 30 листова и електронских медија; 20 историјских часописа и сличних публикација. Објавио је преко три хиљаде разноврсних прилога по листовима, часописима, књигама, зборницима, лексиконима,
календарима и програмима радио станица.
Пуне четири деценије интензивно истражује завичајну прошлост. Учествовао је у раду седам научних скупова. Цитиран је у више десетина књига и
других радова. Објавио књиге: Стеван Марковић Сингер (Ваљево, 1985), На
путу хуманости (Ваљево, 1996), Ђура Козарац први ваљевски професор
(Ваљево, 2004), Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918
(Београд, 2006. и 2014); Завичај војводе Мишића – Мионичка општина (Београд, 2008), Увек у служби грађана – Споменица о десет година рада Удружења пензионера унутрашњих послова Ваљево (Ваљево, 2012), Доња Буковица,
село код Ваљева (Београд, 2013) и Ваљево које нестаје (Ваљево, 2014). Као
коаутор објавио је књиге: Трагом издаје (Ваљево, 1987), Споменица палим борцима и жртвама фашистичког терора општине Ваљево 1941-1945 (Ваљево,
1995), Основна школа „Милан Муњас“ Уб 1820-2010 (Уб, 2010) и Фотомонографију Мионице (Београд, 2011).
Своја сазнања објављивао је у још двадесетак књига у чију припрему је
био укључен већи број аутора. Посебно се бави изучавањем и писањем биографија. Само у Биографском лексикону Ваљевског краја до сада сам објавио преко 350 биографија, а сарађује и у Српском биографском речнику, који издаје
Матица српска из Новог Сада.
Добио је више награда, одликовања и других јавних признања, међу којима су: Орден рада са сребрним венцем, Орден за заслуге у области одбране и
безбедности II степена, Медаља заслуга за народ, Сребрна плакета одбране
Републике Србије, Сребрна плакета општине Ваљево и многа друга.
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