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ПРЕДГОВОР

Задатак сваког историчара који се бави проучавањем
историје једног града, једног краја, једног периода јесте да
проналази, истражује и открива оне њене делове који су остали из разноразних разлога запостављени, скрајнути, једноставно неоткривени. Бавећи се једним таквим послом он заправо
доприноси да спознамо историју једног народа, једне државе.
Без тих делића локалне историје, не може бити ни историје
једног народа.
Овај задатак није лак, пре свега из објективних разлога
као што су недостататк извора, непостојање архивске грађе,
мањак литературе. Такође, нису више међу живима ни сви они
који би могли да нам посведоче о одређеном времену или догађају. Ипак, и поред оваквих отежавајућих околности, не треба
одустати. Треба бити упоран и од онога што нам је при руци
расветљавати те мале делове наше историје који су годинама,
деценијама па и вековима били скривани, склањани или били
заборављани.
При писању ове књиге и сам сам се нашао пред великим изазовом. Да од онога што је остало сачувано, до сада написано или откривено у ближој прошлости покушам да расветлим овај део наше локалне историје. Користећи све оно што
ми је било на располагању, верујем да сам донекле успео у
овоме. Пре свега почео сам од архивске грађе која ми је била
основни темељ за састављање ове књиге а коју сам пронашао у
Историјском архиву Пирот. Наравно, умногоме су ми помогла
до сада објављена дела која су се бавила овим периодом наше
историје, као и скорашња истраживања и сазнања (како поједи5

наца тако и одређених научних и државних институција) која
такође имају за циљ да се расветле дуго прећуткиване теме и
догађаји везани за период Другог светског рата и одмах након
њега.
Што се тиче саме архивске грађе коју сам проналазио у
пиротском Архиву а коју сам користио, она је била малобројна,
само фрагментарно сачувана. Али из тих неколико докумената
могао сам да сазнам доста и то ми је било довољно да почнем
са састављањем, могу слободно рећи ове „слагалице“. Било да
је реч о оргиналним документима, који су стицајем околности
сачувани а који за нас историчаре имају највећу вредност, или
фотокопијама докумената које се односе на конкретну тему,
али се налазе у другим установама ван Пирота, били су ми од
велике помоћи. Литература која је објављивана о овом периоду наше историје углавном се бавила оном страном која је из
рата изашла као победник, па самим тим је и писана са тог становишта. Било је и оних малих делова у тим књигама у којима
су помињани или веома кратко обрађивани и догађаји везани
за Равногорски покрет, ЈВуО, четнике илити Дражиновце. Последње две деценије, а поготово последњих неколико година
објављивана су многа дела и дошло се до многих открића која
нам доносе нова сазнања и нове погледе на овај период наше
историје. Посебно бих овде истакао податке до којих је дошла
Републичка комисија за истраживање тајних гробница после
12. септембра 1944. године. Њихов списак стрељаних или боље рећи ликвидираних у Пироту у јесен 1944. године, а до кога
су они дошли пре свега на основу архивске грађе у Архиву Србије, дао ми је снагу, а и обавезао ме да наставим са овим мојим радом. Пре свега имам обавезу и дужност према свим
оним људима који су скончали свој живот ту на ободу нашег
града. Огроман број ових страдалника без кривице, без суда и
пресуде, без игде ичега и без игде икога оставио је своје кости
у нашем граду. А да им се ни гроб не зна.
Зато ову књигу посвећујем њима.
Аутор

К

раљевина Југославија је 25. марта 1941. године потписала приступање Тројном пакту односно Силама осовине.
Споразум су у Бечу са југословенске стране потписали
председник владе Краљевине Југославије Драгиша Цветковић
и министар иностраних дела Александар Цинцар Марковић.
Већ 27. марта војска је на челу са генералима Душаном
Симовићем и Боривојем Мирковићем извршилa државни удар,
збацила краљевско намесништво и кнеза Павла а краља Петра
II Карађорђевића прогласили пунолетним и предалa му краљевску власт. У Београду и у свим већим градовима дошло је
до масовних и спонтаних демонстрација на којима је народ ис-

Демонстрације 27. марта 1941. у Пироту
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Демонстрације 27. марта 1941. у Пироту

казао незадовољство и неслагање са потписаним пактом. Народ је подржао ступање на престо новог краља, а сам државни
удар прихваћен је са одобравањем и веровањем да је војска
учинила праву ствар и спасла државу и њено достојанство. Један од градова у којима је дошло до масовних демонстарција
био је и Пирот.
Сазнавши да је извршен војни пуч у Београду, да је збачено намесништво а да је нови краљ преузео своје владарске
дужности, велики број грађана испунио je пиротске улице. Најпре су у протест кренули ђаци пиротске Гимназије и Учитељске школе а одмах су им се придружили и други грађани. Са југословенским тробојкама и сликама краља Петра колона демонстраната се кретала главном улицом у правцу Тијабаре. Уз
певање југословенске химне и клицање краљу и војсци колона
је прошла улицама Тијабаре, а затим се окупила на тргу код
споменика Ослободиоцима где су се поједини грађани обратили окупљеном народу. Након овога демонстранти су се истим
путем вратили назад у Пазар и упутили се ка згради команде
Трећег пешадијског пука (касарна). Затражили су да им се неко
од војних старешина обрати и објасни новонасталу ситуацију,

Демонстрације 27. марта на тргу у Тијабари
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али су наишли на затворене прозоре зграде и празно двориште
касарне. И поред велике упорности самих грађана, нико од
официра им се није обратио, па су се окупљани грађани вратили.
Један догађај који се десио у Пироту неколико дана након потписивања Тројног пакта доводио се у везу са овим догађајем. Наиме једног јутра у свом стану у Новосадској улици
бр.17, помоћник команданта 3. пешадијског пука, потпуковник
Бранко Драженовић, извршио је самоубиство. Овај трагичан
догађај повезује се са односом који је овај официр имао са
својим претпостављеним, пуковником Драгутином Марашем,
иначе командантом 3. пешадијског пука. Пуковник Мараш је
више пута свог помоћника пред осталим официрима вређао и
омаловажавао. Он је све ово и објаснио у опроштајном писму
за које се поуздано зна да је написао, али је на неки необјашњив начин нестало. Овај трагичан догађај показује да су и
односи у самом официрском кору у пиротском гарнизону били
лоши иако су се ближили драматични догађаји.1
АПРИЛСКИ РАТ

За операцију против Краљевине Југославије (Подухват
25) и Грчке (Марита), Немачка Врховна команда наређењем од
30. марта 1941. године одредила је 12. и 2. армију. Хитлер је
позвао Италију, Мађарску и Бугарску да учествују у нападу,
нудећи им територијалне уступке на рачун Краљевине Југославије.
Немачка 12. армија под командом фелдмаршала Вилхелма Листа са деветнаест дивизија (пет оклопних, три моторизоване, осам пешадијских и три брдске) груписаних у југозпадној Бугарској и Румунији требало је да нападне једновремено Југославију и Грчку, и то подељена на 4 групе: I група (818.
брдски и 30. брдски корпус, са укупно 60 дивизија и 1. пуком)
добила је задатак да нападне Грчку, Тракију и усмери дејства у
правцу Солуна; II група (40. моторизовани корпус: 9. оклопна
1941.
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ИАП, Фонд Христифора Живковића, Сећање на мартовске дане и априлски слом

дивизија, 73. пешадијска дивизија и СС моторизована дивизија
Адолф Хитлер) да из простора Ћустендила и Горње Џумаје
(Благоевграда) наступа преко Криве Паланке и Царевог Села
(Делчево) према Скопљу и Велесу; III група (I оклопна група
— 14. моторизовани корпус са II и 5. оклопном дивизијом, 4.
брдском и 294. пешадијском дивизијом) да наступа од Софије
преко Цариброда, Пирота и Ниша према Београду; IV група
(741. моторизовани корпус — СС моторизована дивизија Das
Reich и два самостална пука) из рејона Темишвара да крене
према Београду. У армијском II ешалону биле су 46. пешадијска дивизија и 60. моторизована дивизија.
Југословенска војска вршила је припреме за ратне операције по плану R-40, који је у фебруару и почетком марта
1941. године унеколико био измењен добивши назив R-41. Израђен је на идеји одбране свих фронтова, изузев према Албанији, где је требало предузети офанзиву да се у садејству са Грцима потуку италијанске снаге и осигура повлачење југословенских трупа на југ преко албанске територије, слично као
оно у Првом светском рату. Задар, који се тада налазио у саставу италијанске државе требало је заузети препадом. Упоредо
са тим, под јачим непријатељским притиском, са других фронтова требало је вршити постепено повлачење општим правцем
на југ, у Грчку, да би се тамо поново организовао фронт са Грцима и Британцима.
Према плану R-41 за одбрану границе према Бугарској
била је предвиђена 5. армија под командом генерала Владимира Цукавца2, а у чијем саставу су се налазили: Власински одред, Топличка, Тимочка, Крајинска и Дринска дивизија, Калнски одред и тешки моторизовани артиљеријски пук. Ова армија
имала је задатак да брани северни део граничног фронта према
Бугарској и Румунији, од Криве Паланке (северна Македонија)
до Голупца на Дунаву ради стварања потребног времена за повлачење снага са северног и северозападног фронта на југ.
Очекујући напад непријатеља јединице 5. армије налазиле су се у фази мобилизације и груписања дуж граничног

2
Генерал Владимир Цукавац у Априлском рату био је командант V армијске области а са те дужности је смењен 09. априла након што је немачка војска пробила линије одбране према Бугарској.
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фронта према Бугарској и Румунији од с. Жеравино (код Криве
Паланке) до с. Брњица на Дунаву (источно од Голупца). Према
ратном плану ова армија имала је задатак да упорном одбраном што дуже задржава непријатеља на горе наведеном фронту
и тиме створи време и простор за повлачење наших снага са
севера и северозападног фронта на југ, а потом да се и она повуче у правцу југа. Међутим, командант 5. армије својом заповести од 05. априла наредио је да армија прими одсудну одбрану на граничном фронту. Ангажовањем Дринске дивизије
за одбрану граничног фронта, ова армија је остала без оперативне резерве још првог дана рата. Већина потчињених штабова није била још стигла на одређена концентрацијска места,
што је знатно отежало руковођење одбраном. Возарске јединице нису биле попуњене стоком и возилима тако да трупе нису
имале довољно муниције и хране.3
На дан 06. априла ова армија имала је следећи распоред:
— Штаб армије био је у Нишкој Бањи, а армијски делови и команда позадине (са јединицама установа) у рејону Ниша, с тим да је 1. дивизион 61. артиљеријског пука стигао у рејон Пирота;
— Топличка дивизија концентрисала се у рејону Пирота: штаб дивизије у току мобилизације у Нишу, изузев оперативног дела штаба који је стигао у Пирот, где је био штаб 3. пешадијског пука са 1. артиљерисјким дивизионом) на десном
одсеку дивизијског положаја: с. Бански Дол–с. Планиница–с.
Срећковац; 12. пешадијски пук (са једним артиљеријским дивизионом) на средњем одсеку: Нешков вис (к.776)–Ђурђева
глава (к.912)–с. Одоровци–с. Славиња до Миџора (к.2169) држале јединице 329. пука резервне војске, с тим да је овај одсек
требало да прими 34. допунски пук; 16. пешадијски пук који је
стигао из Ниша у Пирот, имао је задатак да се групише на простору Пирот–с. Доња Држина–с. Крупац; 34. артиљерисјки пук
(без два дивизиона) који је стигао у рејон Пирота (појачан са 1
дивизионом 61. армијског артиљеријског пука) требало је да
образује главнину артиљерије на левој обали реке Јерме на
Велимир Терзић, Југославија у Априлском рату, Титоград, 1963.
стр. 386
3
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простору с. Горња Држина–с. Суково; 34. допунски пук (без 1.
батаљона који је стигао у рејон Пирота); 34. коњички дивизион
и остале дивизијске јединице и установе вршиле су мобилизацију у рејону Ниша.4
За одбрану границе према Бугарској у пиротском крају
била је одређена Топличка дивизија под командом генерала
Михајла Голубовића. Дивизија је имала задатак да брани гранични одсек између с. Врапче (на десној обали реке Јерме) и
Миџора (к.2169), тј. да затвори нишавски правац, као и све
правце који из Бугарске воде ка Бабушници, Пироту и Темској,
с тим да тежиште операција буде на нишавском правцу.5
Напад непријатељских снага на овом правцу отпочео је
08. априла у 5 часова и 30 минута и то нападом немачке прве
околпне групе са три дивизије у првом ешалону. Топличка дивизија ешалонирана по дубини није издржала напад и уз тешке
губитке повлачила се пред 2. оклопном дивизијом која је заузела Пирот, а 294. пешадијска дивизија и 44. брдска дивизија после тешких борби, заузеле су утврђене положаје северно од пута Цариброд–Пирот, заробивши већи део Топличке дивизије и
принудивши слабије делове да се
повуку према Сврљигу. У одбрани
границе према Цариброду и Горњем Високу нарочито су се истакли војници 12. пешадијског пука
из Крушевца од којих су многи
погинули, били рањени или заробљени.
Михајло Ст. Голубовић,
бригадни генерал, рођен је 28. децембра 1888. године. у Београду
где је завршио основну школу и
гимназију. Питомац 42. класе Ниже и 22. класе Више школе Војне
академије. Завршио генералштабну припрему.
4
5

Генерал Михајло Ст. Голубовић

Велимир Терзић, Југославија у Априлском рату, стр. 387.
Исто, стр. 387
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Учесник је Првог и Другог балканског рата и Првог
светског рата (1912–1918). У својству представника генералштаба срспке војске 1917. године учествовао у оснивању Југословенске добровољачке дивизије у Русији. Са овом дивизијом
прешао је из Русије у Грчку. Са овом дивизијом учествовао је у
пробоју Солунског фронта и ослобођењу Србије и других простора будуће заједничке државе. Из овог рата изашао је са
чином мајора. За показану храброст и вештину командовања
одликован је многим нашим и страним одликовањима. Поред
два руска одликовања (Светог Ђорђа и Свете Ане), Голубовић
је и носилац и две Карађорђеве звезде.
Између два светска рата службовао је у Сарајеву, Марибору, Врању и Пироту, на дужностима од команданта батаљона до помоћника и команданта пука и бригаде (два пука:
пиротски и врањски).
У Пироту је живео 1938. и 1939. године, где је био командант бригаде, са чином бригадног генерала. Пензионисан и
преведен у резерву 10. јуна 1940. године.
У Априлском рату 1941. године био је командант пешадије Топличке дивизије, која је била стационирана на територији Пирота и Цариброда. Под његовом командом биле су следеће јединице: 12. пешадијски пук из крушевца „Кнез Лазар“,
16. пешадијски пук из Ниша „Цар Никола II“, 16. артиљеријски пук из Алексинца, 119. противоклопна батерија, 3. пешадијски пук из Пирота и друге јединице резервиста.
Генерал Голубовић је у овај рат повео и свог сина шеснаестогодишњака — добровољца, који је заједно са оцем ратовао. На Нешковом вису код села Чиниглавци у борби са немачким, генерал Голубовић је са својим војницима пружио снажан отпор. У овој краткој али жестокој борби, 62 официра и
војника наше војске дали су своје животе, а више стотина је
лакше и теже рањено. Међу рањенима је био и сам генерал,
који је био погођен у груди. Његови официри и војници успели
су да га извуку са линије фронта и у одступању су га носили на
носилима, све до Лебана. На путу до Лебана, храбри генерал,
иако тешко рањен и на носилима, и даље је командовао својом
јединицом пружајући отпор надирућем непријатељу. Од исцрпљености и излива крви, умро је у Лебану 14. априла 1941. го14

дине, где је и сахрањен. Истог дана када је генерал Голубовић
умро, његов син је био рањен а касније и заробљен. Педесетих
година XX века његова породица је пренела посмртне остатке
генерала Голубовића и сахранила у Београду.
Генерал Михајло Голубовић једини је генерал бивше југолсовенске војске који је погинуо у борби у овом краткотрајном рату.
Пешадијски пуковник Драгутин Мараш,6 који је био на
служби у Пироту као командант 3. пешадијског пука, детаљно
је описао дешавања на овом делу фронта у свом извештају.
Трећи пешадијски пук се по свом мирнодопском распореду налазио у Пироту, осим првог батаљона који је био дислоциран у Цариброду. Овај пук је први пут био активиран 1940.
год. а трајање његовог активирања је трајало два дана, 12. и 13.
новембра исте године. Пошто су све старешине биле упознате
са активирањем овог пука, овај посао је завршен врло брзо.
Што се тиче наоружања које су сачињавале пушке, минобацачи, ручне бомбе и топови 37 мм са припадајућим прибором и
ратним пуњењем сваке врсте било је попуњено 100%. Било је
недостатка у мањку муниције и то 30%. Техничког материјала
било је довољно. Било је мањкова и код војничке опреме и то
30% код војничког веша и 50% војничких шињела. Мањкови су
обезбеђени од опреме предвиђене за допунску јединицу. Попуна пописном стоком била је доста непотпуна из разлога што је
последњи попис рађен још 1933. године. Приликом активирања веома се осетио овај недостатак, који се накнадно на брзину покушао исправити пописом стоке и превозних средстава,
али ово није дало неке резултате. Такође је било проблема и са
товарним и са запрежнним прибором.
Након два месеца трајања активирања наређена је делимична замена стоке тј. коња воловима. Овај поступак, иако је
правдан нуждом, изненадио је скоро све: да се у доба моторизованих средстава узимају волови за комору. Оваквим поступ-

6
Драгутин Мараш, по националности Хрват, након капитулације Југословенске
војске и заробљавања, ослобођен је, и касније је постао официр у војсци НДХ као заповедник Сарајевског попундбеног заповједништва. Оргинални Извештај налази се у ВИИ Београд, Извештаји официра бивше Југословенске краљевске војске а копија у Историјском
архиву у Пироту, Фонд Пирот и околина 1941–1945.

15

ком доведено је у питање већ тада брзо и правилно снабдевање
јединица свим одговорајућим потребама.
Обука се изводила како код официра тако и војника у
свим борбеним радњама, а посебно у борби против оклопних
кола, без стављања на располагање иједним од тих средстава
трупама у циљу заједничког вежбања свих родова. Било је веома мало официра и војника који су имали прилику да виде
околпна кола у борби а још је мањи број био оних који су имали прилике да се са истим заједнички боре. Све се сводило
углавном на импровизацију.
— нагазне мине нису уопште добивене, па ни почетком
рата, осим по три комада на јединицу и то израђене од дрвета у
циљу вежбања.
— уређаји за нишањење авиона били су намештени од
за то одређених стручњака из Војно техничког завода месец
дана пре почетка самог рата.
— митраљези придодати пуку уочи рата калибра 80 мм
М-28 иако способни као такви за противаздушну одбрану, нису
имали нишанске справе, нити средстава за успостављење везе.
Када је реч о моралу старешина и војника, он је био на
високом нивоу. Једино је био слабији код резервних официра
који су након дугог низа година први пут били на вежби слабији.
Бројно стање пука било је око 4200 људи и 600–700 волова. Попуњавање резервним саставом угланом је вршено са
територије Пирота, Цариброда, Беле Паланке и Бабушнице.
Пук је по националном саставу углавном био попуњен Србима,
око 98%, а међу официрима, подофицирима и војницима било
је и око 2% Хрвата и Словенаца.
Већи број резервних официра и војника са територије
општине Цариброд потајно је гајио симпатије према Бугарској.
Због овога је попуна 1. батаљона у Цариброду вршена са резервистима и резервним официрима из Пирота, док су остале
јединице попуњаване резервистима из Цариброда и околине.
На тај се однос будно пазило, а припреме у том правцу вршене
су још у мирнодопско време приликом извођења послова на
превођењу војника и резервиста.
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Распоред ратних јединица

— штаб 3. пешадијског пука са другим батаљоном и
техничком четом, четом пратећих оруђа и пуковским превијалиштем у касарни у Пироту
— 1. батаљон са припадајућим деловима у касарни у
Цариброду
— 3. батаљон са припадајућим деловима, зборно место
у селу Трњана — са првом четом у
селу Велики Јовановац
— 4. батаљон са припадајућим деловима, зборно место
у селу Крупац
— Трупна комора, без делова батаљонских комора у
селу Пољска Ржана.
Покрет јединица на фронт

Покрет јединица ка местима одређеним ратним планом
пук је вршио у два наврата, задржавајући се највише по неколико дана, док је коначан покрет уследио 28. марта 1941. године у 7 сати поподне по деловима са својих зборних места заузимајући следећи распоред:
— 2. батаљон појачан 1. водом противоклопне чете у
селу Срећковац док је једна чета била упућена у циљу затварања правца Луковачке реке и одржавања везе са деловима 1. батаљона који је имао постављене делове за затварање нишавског правца, источно и југоисточно од Цариброда, а 2. чета 2.
батаљона упућена је преко села Планиница на Куклу, кота 961
у циљу затварања правца село Верзар–с. Прача и с. Врапча–с.
Драговита–с. Доброшево–с. Бански Дол
— 1. батаљон био је под непосредном командом команданта пешадије и места у Пироту
— 3. батаљон у селу Паскашија
— 4. батаљон у селу Чиниглавци
— штаб пука са четом пратећих оруђа и делом техничке чете у селу Градиште.
— трупна комора у селу Пољска Ржана
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Пук је у оваквом распореду остао све до 05. априла када је наређено да се изврши пребацивање пука са десне на леву
обалу реке Нишаве и заузме положај у циљу стварања услова
за долазак 12. пешадијског пука из Крушевца на положаје на
десној обали. Нови распоред је изгледао овако:
— 1. батаљон је остао на свом старом положају
— 2. батаљон такође је остао на свом положају
— 3. батаљон је заузео распоред у селу Планиница
— 4. батаљон у манастиру Суково
— штаб пука са четом пратећих оруђа и делом техничке чете пребачен је делом у Суковски манастир, док се осматрачница команданта пука налазила на Бубљаку, кота 653.
— комора је била смештена делом у селу Суково а једним делом у селу Доња Држина.
Оваква промена распореда пука почела је да се изводи
на дан 5. април у 1 сат ноћу и била је завршена 6. априла до 8
сати ујутро.
Овакво стање и припреме за рат осећале су се и у белопаланачком срезу и то нарочито у току 1941. године а масовни
карактер ће добити након мартовских догађаја када се отпочиње са реквизицијом теглеће стоке и запрежних кола. Наравно
да је било исувише касно. Неизбежност рата била је уочљивија, јер су кроз Белу Паланку почеле да пролазе јединице пре
свега 5. армије крећући се према Пироту, односно ка граници.
Тако 29. марта 1941. године у Белу Паланку стиже 1. батерија
комбинованог дивизиона 66. артиљеријског пука која је почела
са сређивањем свог бивака у шљиварима на периферији вароши. За време боравка ова јединица је свакодневно изводила вежбе. У Белој Паланци је остала све до 5. априла када је у вечерњим часовима кренула ка Пироту. Једно кратко време овде се
задржала и 46. коњичка дивизија а такође су се и многе јединице распоредиле у самој вароши и околним селима.
Командант активиране Топличке дивизије, дивизијски
генерал Владислав Костић7 позвао је 5. априла у 15 часова све
заповеднике пукова на састанак у Штаб дивизије у Пирот. Ко7
Генерал Владислав Костић је након капитулације и заробљавања одведен у Немачку и тамо је провео цео период рата. Пошто је био симпатизер НОП-а након завршетка
рата вратио се у Југославију.
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манду над овом дивизијом примио је дан раније. Како је командант 3. пешадијског пука пуковник Драгутин Мараш закаснио десетак минута уз објашњење да није могао доћи раније
због лошег пута и то на коњу, генерал Костић му је одбрусио:
„Видећемо“. Командант пука је добио наређење да настави са
утврђивањем леве обале Жељушке реке и то у две смене од по
2000 војника у једној смени. Радно време за сваку смену било
је 7 радних часова све до завршетка радова. Лопате и крампови
који су недостајали узети су од радничког батаљона који је већ
био тамо на утврђивању. Генерал Костић је објавио упозорење
да сваког момента можемо бити нападнути.
Дан раније командант 3. пешадијског пука наредио је
благајнику пука да отпутује за Ниш у команду Моравске дивизије и подигне новац који је био потребан за исплату рачуна за
разне набавке: војничку храну, дневнице за официре и подофицире, пошто је и писмено на дан 2. априла издата наредба о
мобилизацији војске са почетком у 24 часа између 3. и 4. априла. Благајник који се вратио из Ниша поднео је извештај да
новца нема и да ратна следовања не припадају јер није наређена мобилизација војске и да је Штаб моравске дивизије у Нишу затражио од Министарства војске и морнарице упутства за
даље деловање по овом питању. Тако испада да команда која је
издала наредбу за мобилизацију тврди да иста није наређена и
вратила је благајника пука без новца и обављеног посла. Ово
је још више отежало положај самог пука који се налазио на
граници према Бугарској у ишчекивању напада непријатеља у
сваком моменту. То није био случај са 12. и 16. пуком који су 4.
априла стигли из Ниша у Пирот и околину и који су располагали већом количином новца. Изгледа да су они преузели дан раније скоро сав новац из благајне Моравске дивизије па за 3. пешадијски пук није остало ништа.
Утврђивање предвиђене линије одбране било је изведено 1939–1940. год. с обзиром на дотадашње искуство из Првог
светског рата, мада је било урађено нестручно и несавремено.
Бункери за лако и тешко наоружање, рађени су са високим бедемом 1–1,5 м висине изнад површине земље, а на крову
истих постављен је кров од лима дебљине 0,30–050 м. Овакви
су бункери били замаскирани само шибљем и према свом по19

ложају, на отвореним местима били су уочљиви. Поред овога
сви ови бункери на правцима: Цариброд–Пирот, од границе,
Тепошким правцем преко села Крупац–Пирот и од границе,
Височка Ржана–Пирот, уколико су били већ израђени, било их
је мало, и били су мање-више неупотребљиви јер је у њима била вода и талог од земље нанесен водом.
Река Нишава са својим обалама била је планирана за
утврђивање као нека врста запреке за оклопна кола, док је
стварност показала да је то било сасвим немогуће и сасвим
некорисно.
6. априла, око 11 на осматрачницу 3. п. пука на Бубљаку кота 653 северозападно од села Срећковац дошао је командант пешадије Топличке дивизије бригадни генерал Михајло
Голубовић и издао усмено наређење за запоседање положаја за
одбрану. Према овом наређењу пук је имао задатак да запоседне следећи део фронта:
— од села Доброшева (закључно)–Кукла, кота 961–југоисточна падина–манастир Пресвете–левом обалом Жељушке
реке до реке Нишаве (закључно), дакле линију која је била
предвиђена за утврђивање, укупно 8,5 км ширине.
Пуку је била додата само једна батерија пољских топова 80 мм М28 без справа за противаздушну одбрану и потребних средстава за одржавање везе и један вод противоклопне
чете од 4 топа. Иако је то био главни правац за употребу целе
чете, она је без једног вода била у резерви на располагању команданта дивизије.
Дивизијска чета за везу уопште није била активирана и
пук је морао да из својих средстава за везу да команданту пешадијске дивизије једну радио станицу, једну радио централу
од 5 бројева и једну пољску радио станицу са 5 км кабла.
Дивизијска пољска болница није уопште била активирана као ни дивизјско превијалиште, а евакуација рањеника је
била предвиђена од пуковског превијалишта до Пирота, који је
био на око 12 км далеко. За ову сврху пук је располагао једном
санитетском двоколицом коју је вукла сточна запрега.
Иако је пук имао непосредну везу са командантом пешадије ни до 7. априла није добио нагазне мине које су биле
преко потребне.
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Снабдевање и исхрана били су нередовни услед недовољне енергичности и заузимљивости од стране помоћника
пука. Комора је била цела употребљена за превоз хране са железничке станице до касарне у Пироту уместо да служи искључиво за превоз хране из касарне до одређене предајне станице;
за превоз са железничке станице требало је користити реквирирана превозна средства.
Учешће 3. пешадијског пука у борбама

Због веома неповољних метеролошких прилика, немачка авијација је 6. априла вршила извиђања аеродрома и саобраћаја (друмског и железничког) у Југославији и делимично подржавала копнене јединице у Македонији и на правцу Цариброд–Пирот–Ниш, тиме што је око 6 часова бомбардовала
Ниш.8
После врло јаке артиљеријске припреме, немачка 1.
оклопна група из састава 12. армије је у 5 часова и 30 минута,
упркос рђавом времену и отежаној подршци авијације, отпочела напад на нишавском правцу са три дивизије у првом ешалону: 11. околпном дивизијом јужно од р. Нишаве, 294. пешадијском дивизијом преко Тепоша и с. Крупац за Пирот и 4. брдском дивизијом правцем Височка Ржана–Пирот. Пред овим
снагама налазила се Топличка дивизија на делимично утврђеном положају: Гребен планина (искључно)–с. Добрашево–Кукла (к.961)–лева обала Жељушке реке–Нешков вис (к. 776)–
Ђурђева глава (к. 912)–с. Одоровци–с. Славиња–Вис (к.1245)–
Понор (Локва к. 1476)–Браткова страна (к. 1943)–Миџор
к.2169 (искуљчно) и јединице једног пука резервне војске са
граничним јединицама на граничном фронту.9
Напад Немаца на 319. резервни пешадијски пук, који се
налазио на самој граници према Бугарској у борбеном распореду и који је требало да служи као заштита за затварање границе испред 3. п.пука, уследио је на дан 8. априла око 7 сати ују8
9
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тру. Већ око 8 сати истог дана по повлачењу делова 319. пешадијског пука по предвиђеном распореду иза 3. п.пука, уследио
је напад и на овај пук. У нападу је учествовала и немачка авијација.
Главни напад оклопних јединица генерала фон Клајста
уследио је долином реке Нишаве. У нападу су коришћене димне бомбе и артиљеријска ватра, уз подршку немачке авијације.
Једина југословенска батерија која је била способна за противаздушну одбрану а која је била смештена на Тепошком правцу, једно време је дејствовала, али веома непрецизно и била је
веома брзо онеспособљена јаком немачком артиљеријском ватром. Бункер за бункером је био постепено што од артиљерије,
што од оклопних кола а услед своје добре видљивости онеспособљен и елиминисан. Оклопна кола су веома лако и брзо прелазила са леве на десну обалу реке Нишаве и обратно према
потреби и извршавању маневра. Уколико је обала била стрма
за прелаз оклопних кола, она су са два до три плотуна правила
пролаз, након чега је уследио брзи и несметан успон оклопних
кола на другу обалу. Оштећена оклопна кола била су одмах
склањана помоћу посебних помоћних кола са платформом за
превоз истих која су долазила под ватром до места оштећених
и брзо их товарила и још брже извлачила у позадину.
Уместо срушених мањих мостова на међународном путу Цариброд–Пирот прелаз немачких оклопних кола био је
омогућен на тај начин што су се двоја кола спуштала и служила као мост за прелаз других а када се овакав маневар заврши,
она су помоћ челичних сајли извлачена и настављала даље.
Пошто је потиснула трупе за заштиту границе и главним снагама продрла дуж друма Цариброд–Пирот, 11. оклопна
дивизија је око 8 часова наишла на снажан отпор 3. пешадијског пука. Овај пук је, уз снажну подршку артиљерије Топличке дивизије одбио неколико немачких јуриша на положају с.
Бански Дол–с. Планиница–с. Срећковац, тако да су нанети
знатни губици немачким тенковима. Тек када је немачка авијација извршила снажан напад на трупе Топличке дивизије и
уништила или неутралисала њену артиљерију, 11. оклопна дивизија је око 10 часова пробила лево крило 3. пешадијског пука
у долини Нишаве и продужила даље надирање ка Пироту. По22

што су затим савладали отпор главнине артиљерије и јединица
16. пешадијског пука из опште резерве, немачки тенкови су око
14 часова ушли у Пирот. Остаци наше војске су са повлачењем
наставили ка Белој Паланци и Бабушници, куда су се доцније
повукли и остаци 3. пешадијског пука и преостали делови одсечене и главнине артиљерије.10
Немачка 294. пешадијска и 4. брдска дивизија водиле
су од 5,30 до 14 часова веома жестоке борбе са трупама 12. пешадијског пука (који су подржавала два дивизиона артиљерије)
на положају Нешков вис (к.776)–Ђурђева глава (к.912)–с. Одоровци–с. Славиња. Прослављен у Првом светском рату 12. пешадијски пук „Цар Лазар“, чекала је одсудна борба 8. априла,
почев од 05.30 часова када су немачке моторизоване јединице
извршиле напад па све до 14 часова. Многи храбри војници
овог пука показали су изузетну храброст. Многи војници су
директно нападали тенкове и бацали бомбе или боце са пламеном. Сам командир пука, пуковник Илија Исаиловић, јурио је
на коњу од једне до друге јединице издајући наређења, све док
није и сам био тешко рањен. У овим борбама посебно се храброшћу истакао митраљезац, каплар Живојин Вукадиновић,
бивши гимназиста из Медвеђе. Он није послушао наређење
старешина да се повуче са својом јединицом. Добро заклоњен
камењем на једном ћувику, сачекао је наилазак Немаца који су
покушавали да преко једне велике чистине, допру до самог врха Нешковог виса. Рафали из његовог митраљеза зауставили су
неколико немачких јуриша, па су они били приморани да изврше гранатирање, али и то није дало успеха. Тек када су и штуке
бомбардовањем разнеле читав врх и отпор бранилаца је престао.11 Када су Немци увели тенкове и авијацију (у време кад
је десни одсек дивизије био пао а Пирот заузет), њихове оклопне и моторозоване јединице су успеле да се пробију преко Тепоша и Височке Ржане и да до мрака избију у висину Пирота.
Они су том приликом окружили већи део 12. пешадијског пука
и артиљерије на положајима између ових друмова. Пошто су
до 17 часова пружале фронтални отпор немачкој пешадији,
Исто, стр. 461.
Адам Стошић, Под небом Крушевца, Крушевачки гласник, Београд, Просвета,
1996, стр. 388.
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трупе овог пука су покушале да се повуку ка западу, али је само мањи део успео да се борбом пробије из окружења, док је
већи део заробљен.12
И поред оваквог развоја догађаја било је и оних примера појединаца који су надмоћнијем непријатељу чак и у безизлазној ситуацији пружили јуначки отпор и положили своје животе. Такав је и пример Родољуба Дејановића из села Островица код Ниша. 8. априла 1941. године немачке моторизоване јединице су се након пробоја линија одбране наше војске приближавале самом
Пироту. Немачки
авиони непрекидно су нападали наша утврђења и колоне војника који
су одступали. За то
време митраљеско
одељење за чијим
је митраљезом био
Родољуб са Сарлаха је гађало немачку колону. По
наређењу командира чете а када су
немачки тенкови
већ били ушли у
Пирот, митраљеско одељење је заузело нови положај на раскарсници код Калеа. У
том тренутку немачки тенкови су
се приближавали
Споменик код села Чиниглавци подигнут у знак
главном улицом.
погибије 62 војника, подофицира и официра у
Родољуб
одмах
Априлском рату 1941. године
12
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отвара паљбу из митраљеза и погађа чеони тенк у гусеницу,
али посада тенка одговара и Родољуб бива смртно погођен. Након месец дана његови посмртни остаци пренети су у Осторвицу од стране његовог брата Миодрага. Његовој сахрани присуствовало је цело село. Име Родољуба (Милутин) Дејановића,
рођеног 15. марта 1905. године налази се на челу спомен-плоче
погинулих која се налази на згради Задружног дома у Островици. Овај храбри војник иза себе је оставио четри сина.13
Командант пешадије, генерал Михајло Голубовић, добио је у 10.45 сати преподне извештај да су немачке оклопне
формације пробиле положај на левом крилу пука до саме реке
Нишаве: пробиле се преко места где се укршта пут Цариброд–
Пирот–Ниш са железничком пругом код Суковског моста, где се
тада налазила 12. пионирска чета, дакле скоро у саму позадину
пука, и да оклопна кола надиру према Пироту. Након овог, а пошто се и сам уверио у тачност извештаја, генерал Голубовић
напустио је са својим штабом положај и осматрачницу.
Делови 2. батаљона 3. п.пука код реке Нишаве, након
извршеног непријатељског пробоја фронта, оклопним колима
напустили су сам пут. Неколико војника из посаде бункера било је заробљено. Они су били само разоружани од стране Немаца, лично наоружање им је поломљено на лицу места и одмах без даљег пуштани су својим кућама. Овакав поступак је
био врло промишљен са циљем да се ослаби морал јединица и
браниоца, јер су видели да Немци не врше заробљавање и да
пуштају заробљенике.
И поред оваквог стања већи део јединица остао је на
својим положајима и пружао јак отпор немачкој пешадији. Наиме, јединице 3. батаљона на десном крилу пука вршиле су испаде на немачку пешадију и постигле успех са заробљавањем
немачких војника. Како су јединице на десној обали Нишаве
(12. п.пук) постепено биле у одступању према Пироту, а делови 3. п.пука на левом крилу и левој обали Нишаве били опкољавани од стране немачких снага, веза са командантом пешадије генералом Голубовићем, није постојала као ни са командантом дивизије, јер су обојица била у повлачењу, донета је од13
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лука да даља борба под оваквим околностима није могућа и да
се под заштитом мрака пук повуче. Повлачење је отпочело 8.
априла у 19 часова. Претходно је спаљена архива и кренуло се
правцем преко Влашке планине ка Бабушници као једином
слободном путу. Повлачење је вршено по снегу и киши а војници који су пролазили поред својих села одвајали су се од јединица и остајали код својих кућа. Ово повлачење је вршено
према следећем распореду:
4. батаљон из резерве, делови 2. батаљона са штабом
пука а под заштитом 3. батаљона који је штитио одступање пука.
Комора је била онеспособљена и заробљена заједно са
две чете 2. батаљона. Трећи батаљон са последњом четом по
деловима одступио је са положаја 09. априла у 3 сати ујутро.
Командант Топличке дивизије је са својим штабом напустио Пирот 08. априла око 2 сата послеподне и 12. априла се
већ налазио у Ужичкој Пожеги.
Немци су 9. априла ушли и у Белу Паланку, у 2 сата
ујутру. Најпре је ушла њихова моторизована претходница а затим и остале снаге. Приликом уласка немачке војске у варош
није пружен никакав отпор. Једна њихова колона је из Пирота
преко Темске продрла према Књажевцу. Пре тога наша војска
је приликом повлачења срушила мост на реци Темштици у самом селу.
Истог дана до 16 сати прикупиле су се јединице са смањеним бројним стањем у селу Стол, где су преноћиле и где је
донета одлука да се изврши предаја Немцима а која је стварно
уследила 10. априла. По доласку делова пука у Бабушницу, сачекане су немачке моторизоване јединице које су преузеле немачке војнике а које је заробила наша војска.
Застава трећег пешадијског пука и архива у тајности су
предате су у селу Стол председнику тадашње столске општине,
а командант пука, пуковник Драгутин Мараш предао се Немцима у Бабушници.
За то време Дринска дивизија се налазила у току концентрације на просторији Свође–Лесковац: штаб дивизије у
Ваљеву у току мобилизације (тако да је командант дивизије без
штаба стигао на концентрацијску просторију тек 6. априла у 23
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часа; 5. пешадијски пук на мобилизацијском месту у Ваљеву,
сем два батаљона који су стигли на концентрацијску просторију и образовали армијску резерву у рејону Лесковац; 65. пешадијски пук (попуњен 95%) и 1. артиљеријски дивизион истурени ближе граничном фронту на положају Тумба (к.1372)–Црни
врх (к.1461) са задатком да затвори правац Трн–Дешчани Кладенац–Свође; 63. пук без једног батаљона са 1 артиљеријским
дивизоном такође истурен на положај с. Пресека–Куса Врана
(к.1344), лево од 65. пешадијског пука са задатком да затвори
правац Врапча–долина реке Јерме–Бабушница; штаб пешадије
у Свођу; 50. допунски пук на мобилизацијском месту у Ваљеву
и Коцељеви (07. априла је упућен у састав Смедеревског одреда); 50. артиљеријски пук на мобилизацијском месту у Ваљеву
сем два дивизиона који су били у саставу дивизије на бугарском фронту; 50. коњички дивизион (попуњен 50%) у покрету
из Ваљева према Ужицу; штаб команде позадине и остале јединице на мобилизацијским местима у Ваљеву. На граничном
фронту налазили су се 1. батаљон 329. пука резервне војске и
граничне јединице.14
Дивизија је имала задатак да брани гранични одсек:
Грамада (к.1729 искључно)–долина реке Јерме (закључно) и да
затвори правце који из области Трна воде ка Свођу, Бабушници
и Лесковцу, са тежиштем на правцу Дешчани Кладенац–Свође.15
За одбрану лужничког правца биле су ангажоване следеће јединице:
— 1. батаљон 369. пука граничне трупе под командом
капетана I класе Модровчић Звонимира. Овај батаљон је био
формиран од 38. граничне чете у Звонцу, а положај за одбрану
био је на одсеку планине Руј–Дашчани Кладенац.
По дубини територије Лужнице одбрану су организовали делови Дринске дивизије и то:
— десно 65. пешадијски пук под командом пуковника
Божидара Цорла, на правцу Дашчани Кладенац–Тумба–Свође.
14
15

Велимир Терзић, Југославија у Априлском рату 1941, стр. 388–389.
Исто, стр. 389.
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— лево 63. пешадијски пук под командом пуковника
Полтић Бранислава на положај између Црног врха и Кусе Вране, са командим местом у селу Стрелац.
— 5. пешадијски пук био је краће време у ширем рејону Бабушнице, а у моменту почетка рата потчињен је Топличкој дивизији на нишавском правцу.
— штаб Дринске дивизије са противавионском четом,
дивизијским превијалиштем и слагалиштем налазио се у Свођу16.
Податак који сликовито говори о тренутном стању у
војсци је и то да команднт граничног батаљона, капетан Модровчић, није имао чак ни телефонску везу са претпостављном
командом, нити је био упознат са ситуацијом на фронту; ратно
стање у батаљону увео је тек онда када је у приватном телефонском разговору са својом женом дознао о бомбардовању
наших градова од стране Немаца17.
Први сукоб са немачком војском на правцу Лужнице
био је увече 6. априла. После масовног испаљивања белих ракета, отпочела је пушчана и артиљеријска паљба са бугарске
територије. На основу наређења команданта 63. п.пука у раним
часовима 8. априла батаљон је напустио своје одбрамбене положаје са циљем да се преко Љуберађе и Власотинца повуче на
леву обалу Јужне Мораве. На ово је сигурно утицао и распад
фронта који је држала Топличка дивизија а са њом и 3. пешадијски пук који је такође одступио у правцу Бабушнице. Одступање је као и на осталим правцима било доста неорганизовано. Уместо батаљона који је бројао 600, у Власотинце је стигло само 150 људи. Многи официри су напустили своје јединице или су се предали, пре свега Хрвати и Словенци.18
Тако је 8. априла командант Топличке дивизије са групом официра аутомобилом преко села Понор кренуо према Белој Паланци и даље ка Нишу. Око 14 часова истог дана срески
начелник из Бабушнице телефоном је обавестио штаб Дринске
дивизије у Свођу да су Немци ушли у Пирот и да се крећу ка
16
Зла времена, Ђура Златановић, Народни универзитет и Савез бораца НОР-а Бабушница, 1967. стр. 141.
17
Исто, стр. 142.
18
Исто, стр. 142.
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Нишу. Два сата касније командант 5. армије наредио је да се
Дринска дивизија повуче на леву обалу Јужне Мораве. У сумрак штаб дивизије из Свођа кренуо је за Лесковац. Са почетком повлачења штаба почеле су да се повлаче и јединице 65.
пеш. пука са Тумбе преко Свођа и Власотинца. Одсечена хаубичка артиљерија остављена је на путу у селу Криви Дел а касније је постала плен Немаца19.
Тада се и командант 63. п. пука Бранислав Полтић са
једним батаљоном из Стрелца повукао у рејон Равне Дубраве
да ту организује прихват јединица које се повлаче, али је убрзо
оставио свој батаљон и отишао даље стигавши до Блаца. Напушатјући командно место у Стрелцу командант 63. п.пука није
оставио никога ко би осталим јединицама дао везу за даље кретање. Због тешког и блатњавог терена, два његова батаљона су
целе ноћи лутала по положају не могавши да се орјентишу у
ком правцу да се повуку. Када су се 9. априла ови батаљони од
Стрелца спустили ка Љуберађи, једновремно су и Немци моторизованом колоном наишли преко Бабушнице. Одступница је
била угрожена, команда изгубљена а војска обезглављена и поменути батаљони су бацили наоружање и опрему у ширем рејону села Радињинца.
Преко Лужнице су се повлачиле и јединице са нишавског правца:
— делови 66. артиљеријског пука
— делови 12. и 16. пешадијског пука
— 3. пешадијски пук у целини
— митраљеска чета Топличке дивизије и друге јединице.
Када су немачки тенкови почели да надиру ка Пироту,
одбрана је престала и јединице су се повукле. Командант комбинованог дивизиона 66. артиљеријског пука погинуо је, а његова јединица повлачила се у нереду преко Сукова, Дренове
главе и Бабушнице. Док су стигли у Равну Дубраву у батеријама је остало само по десетак војника20.
Надлетање немачких авиона над лужничким селима и
митраљирање из ваздуха, као и избијање њихових моторизова19
20

Зла времена, Ђура Златановић, стр. 142.
Исто, стр. 144.
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них јединица у рејон Љуберађе, још више су изазвали панику
код одступајуће војске. Тако се тродневни рат на територији
Лужнице, иако без озбиљних сукоба завршио општим сломом
и поразом југословенске војске. У том рату погинуло је 29 војника са територије Лужнице а од овог приличан број настрадо
је 08. априла приликом бомбардовања Беле Паланке. Између
осталог у немачко заробљеништво одведен је 161 југословенски војник од којих су три умрла у заробљеништву21.
Приликом бомбардовања Беле Паланке 8. априла 1941.
године поред настрадалих војника било је и доста погинулих
цивила. Према расположивим подацима то су следећа лица:
Ђурић Ж. Станко Лола, ученик
Личић А. Тодорка, домаћица
Личић А. Јелица, дете
Личић А. Раде, ковач
Дурмишевић Ј. Рустем, ковач
Бекировић Ј. Цвета, домаћица
Бекировић А. Лича, ковач
Личић Б. Цана, домаћица
Алијић Д. Барча, радник
Алијић Д. Агим, дете
Бекировић С. Рашко, дете
Личић Б. Хајдин, дете
Личић Б. Шилко, дете
Личић К. Шона, домаћица
Бекировић Ј. Бајрам, дете
Дурмишевић Ј. Анифа, домаћица
Бекировић Ј. Ферат, дете
Милошевић В. Владимирка, ћилимарка
Ђорђевић Н. Ђорђе, студент
Крстић Т. Меримка, кројачица
Крстић Т. Љубинка, ученица
Митић Р. Босиљка, ћилимарка
Маринковић Рајна, домаћица
Дурмишевић Ј. Дара, домаћица
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Исто, стр. 146–147.

Нешић Сара, домаћица
Личић Р. Мирјана, ћилимарка
Стефановић П. Јевда, домаћица
Пејић Н. Наталија, домаћица
Пејић С. Александра, домаћица
Пејић Д. Олгица, дете
Јоцић Н. Добрисавка, домаћица
Стевчић В. Даринка, домаћица
Банковић Н. Добрила, ученица
Тричковић В. Младенка, домаћица
Јањић А. Роксанда, домаћица
Ћирић Д. Радунка, ученица
Милић Сара, домаћица
Милић Ж. Јован, обућар
Милић Ј. Жарко, земљорадник
Милић Ж. Добрила, дете
Пејић С. Владимир, земљорадник
Коцић Н. Љубинка, девојчица
Веселиновић Ј. Савка, домаћица
Ранчић П. Живка, домаћица
Калуповић Роксанда, домаћица
Николић М. Тодора, домаћица
Милева Крстева, домаћица

Према подацима добијеним од појединаца и извештаја
командира жандармерије након окупације, у Белој Паланци су
приликом бомбардовања погинула 103 лица, а рањено је близу
50. Од погинулих је око 50 било цивила а остали су били војни
резервисти, њих 55. Сви погинули сахрањени су у заједничку
гробницу на старом гробу у Белој Паланци и то тек 11. априла.
У метежу који је настао у оваквој ситуацији било је тешко извршити идентификацију погинулих. Списак погинулих војника у овом бомбардовању налази се у Списку настрадалих војника бивше југословенске војске у Априлском рату.
После пада Пирота, командант 5. армије је на шпајске
положаје (Плоча) упутио из Ниша моторизовани дивизион 2.
коњичке дивизије, јуришни батаљон, команданта армијског ар31

тиљеријског пука са неким јединицама и армијски пионирски
батаљон и наредио команданту 113. тешког моторизованог пука у Лесковцу да на Плочу упути један дивизион. После тога је
наређено команданту 2. коњичке дивизије да са својим јединицама (које су се са севера враћале у Ниш) што пре заузме положај на Плочи, с тим да тамо прими под команду упућене јединице и да на овом положају прихвати одступајуће делове Топличке дивизије. За непосредну одбрану Беле Паланке и затварање правца Пирот–Бела Паланка–Ниш била су одређена четири батаљона из резерве у Бабушници (један из Топличке и
три из Дринске дивизије) и јединице армијског артиљеријског
пука које су из Ниша већ биле стигле до овог места, као и две
моторизоване противавионске батерије које су усиљеним маршем упућене из Нишке Бање у Белу Паланку. Међутим, пошто
ове снаге нису имале времена да се прикупе код Беле Палнаке
нити да организују одбрану, немачки тенкови су увече ушли у
ово место, док су упућени батаљони Дринске дивизије одступили долином Кутинске реке у правцу Ниша.22
Након престанка борби на фронту у правцу Цариброда,
Горњег Висока и Темске велики број теже и лакше рањених
војника и официра наше војске био је лечен у Пироту и то у
импровизованој болници у згради Гимназије.
Одмах пошто су Немци ушли у Пирот, организовали су
сабирни центар за наше заробљене војнике и официре. Након
задржавања од 2 до 3 дана, неколико хиљада заробљеника
спроведено је пешице до Цариброда а одатле су возом транспортовани у немачке заробљеничке логоре у Немачкој. Немачки командант у Пироту издао је наредбу о предаји ватреног
оружја, муниције и војничке опреме која се налазила код грађана, као и о предаји свих радио пријемника. Такође формирана
је и општинска управа на чије чело је постављен Димитрије
Младеновић Гага, за његовог заменика Божидар Ристић, трговац, а за чланове: Милутин Ђурић, трговац, Милутин Манчић,
трговац; Јован Цекић, трговац и Божидар Јовановић Божа
Шпедитер, трговац.23

ПОГИНУЛИ ВОЈНИЦИ У АПРИЛСКОМ РАТУ24

Исто, стр. 462.
Христифор Живковић Цикан, Пирот и околина у Народноослободилачком рату и
социјалистичкој револуцији 1941-1945. Пирот, 1985. Стр. 27–29.
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У списку погинулих војника југословенске војске у Априлском рату који су пореклом са територије пиротског округа налазе се и војници из осталих крајева који су погинули на територији пиротског округа.
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ОКУПАЦИЈА

Улазак бугарских јединица у Краљевину Југославију,
по одобрењу Хитлера отпочео је 19. априла 1941. год. Поседање је вршено на основу „смерница“ издатих 12. априла о подели Краљевине Југославије и договра у Бечу од 21. и 22. априла
између министра спољних послова Рајха Јоакима фон Рибентропа и италијанског министра грофа Ћана. Према овом одобрењу: 1. брза (коњичка) дивизија је до 24. априла посела Врање и околину, сем Бујановца и Прешева, док су Пирот с околином поселе јединице 1. софијске дивизије.
Демаркациона линија, између територије дате Бугарској и немачке окупационе зоне у Србији, и после Бечког договора није била коначна. Дефинитивна демаркациона линија је
прецизирана 9. јуна 1941. год. Она се протезала линијом: Стара планина (Светониколски пролаз)–триг. 1602, 32 км северно
од Пирота, 2 км западно од села Калне (Бугарској), село Осмаково, (3 км северно пресеца реку Нишаву, 10 км од Пирота, село Понор (Бугарској), Шљивовчки врх, село Доње Крњино (Бугарској) реком Лужницом, Бабушница (Бугарској), реком Љуберађом, главни део села Љуберађа (Србији), село Свође (Србији), реком Власином до села Дејан, где прелази на леву обалу,
село Рамни Дел, Лопушња, Виле Коло, махала Бојшина (Бугарској), Грделица (Србији), Граовачки гребен, планина Влаина к.
1270 (10 км северно од Врања), Китка (к. 1154), Св. Илија
(к.1270), Муховачка река, Биничка Морава, Штрпце, Стари Качаник и даље на југ према Охриду.
Демаркациону линију од Пирота па све до Качаника
посело је 5 граничних батаљона бугарске окупационе војске са
седиштем штабова у Пироту, Јабуковику, Владичином Хану,
Бујановцу и Жегри на Косову.
Према Бечком споразуму који је потписан између Немачког рајха и Бугарске, а након капитулације Краљевине Југославије, Бугарска је претходно од Немачком окупиране Србије
анектирала: Пиротски и Врањски округ, део Лесковачког и Зајечарског округа и целу Вардарску Македонију. Део Србије који није био припојен Бугарској и даље је остао под немачком
окупацијом и под цивилном управом владе генерала Милана
42
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Недића. Како се Бугарскла 1941. године ставила на страну Хитлерове Немачке, уступила јој своју територију, саобраћајнице
и аеродроме за напад на Краљевину Југославију, од Хитлера је
за то добила део Србије који је ушао у састав Бугарске државе.
Пиротски и врањски крај, с делом власотиначког и гњиланског среза, одмах су по уласку бугарских окупационих трупа укључени у „Бугарску царевину“, организовану у срезове
„околије“, у састав Скопске и Софијске области. Приликом постављања административног апарата бугарска се руководила
јединим циљем — асимилирати српско становништво на поседнутој и присвојеној пиротско-врањској територији. Руководећи се искуствима из I светског рата, она је сав апарат Краљевине Југославије са ових територија протерала и довела свој из
Бугарске, имајући при томе посебне критеријуме.
Бугарска окупаторска власт, противно свим међународним конвенцијама, на територији Пирота и Врања предузела је
мере у циљу потпуне бугаризације српског народа. Одмах је
заведена обавезна употреба искључиво бугарског језика. Предвиђене су строге мере за употребу „страних речи“. Промењена
су сва имена људи, односно побугарена, промењени су називи
улица, фирми и др. Забрањено је ношење шајкаче, као српског
националног обележја.
У ствари априла 1941. године бугарске трупе су запоседајући Пиротски, Врањски округ, део Лесковачког и Зајечарског округа, после претходне немачке агресије и немачког напада на Југославију, потврдиле чин агресије тиме што су ушле
у већ од Немаца окупирани простор Србије, не испаливши готово ниједан метак25.
Не обазирући се на међународно право, Немачка је после капитулације југословенске војске, пришла подели југословенских територија са својим савезницима — Италијанима,
Мађарима и Бугарима. У остатку Србије је успостављена војна
окупациона управа. Одлука о томе била је донета пре него што
је Немачка и напала Југославију, 3. априла 1941. На челу те
управе налазио се војни заповедник генерал Хелмут Ферстер
који је 22. априла преузео ову функцију а већ следећег дана по

25
Бугарска окупација Србије II 1941–1944, др Димитрије Кулић, Јустиција, Београд, 1993. стр. 2.
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доласку у Београд обавио је разговор са више представника
политичких партија и са неколицином бивших југословенских
министара ради договора о формирању комесарске владе, односно управе. Недељу дана касније, а после саветовања са бившим шефом полиције у Београду и министром унутрашњих
послова у влади Милана Стојадиновића, Миланом Аћимовићем, и вођом „Збора“ Димитријем Љотићем, генерал Ферстер
је ставио свој потпис испод текста одлуке о образовању српске
цивилне управе, владе комесара.26
Маја 1941. године из Пирота је упућен апел Комесару
за унутрашње послове у комесарској управи Србије у коме се
између осталог каже:
„На дан 08. априла о.г. у Пирот су ушле немачке моторизоване јединице и друге формације немачке војне силе. Тако
је Пирот био заузет од Немаца међу првим местима наше државе. Неколико дана касније у Пирот су стигле бугарске трупе,
док су се немачке скоро потпуно удаљиле. Пирот је сада под
бугарском управом, и ако у њему нема ни једног Бугарина, или
човека који се Бугарином осећа.
Док су немачке војне власти за председника општине и
за среског начелника поставиле Србе и оставиле српско чиновништво у општини и у срезу, дотле су Бугари поставили за
председника општина Бугаре доведене из Бугарске, и то не само у граду Пироту већ и по свим пиротским селима. Сви председници општина чак и по најсиромашнијим селима јесу Бугари са факултетском спремом. Њима је одређена плата најмање
2.000 динара тј. 5.000 лева, а њиховим помоћницима такође су
одређене врло високе плате. Како ће толики општински буџет
издржавати наша сиромашна пиротска села која су својим
председницима општина једва могла исплаћивати по 200 динара месечне плате.
После извесног времена повучени су бугарски председници сеоских општина западно од самог Пирота, док су у граду и у селима источно и северно од града остали бугарски
председници. Бугарски председник општине остао је и у селу
26
Србија и Југославија 1914–1945 III, Васа Казимировић, Призма Крагујевац, 1995.
стр. 740–742.
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Гњилан, које се налази на два километра западно од Пирота.
Пирот је дакле остао на самој граници, неколико стотина метара од границе.
То је и привредно и културно немогућа солуција. Пирот
је исто тако бугарски као и Бела Паланка, Ниш, Алексинац или
Јагодина, значи да уопште није бугарски. Бугарске трупе ушле
су у Пирот мирно, без икаквог инцидента, али ни један једини
знак одушевљења није показао нико. При светковинама које је
приређивала бугарска војска, на највећем тргу, нешто деце и
грађанства посматрало је из далека параду, али није никако реагирало на говоре у којима су војни командант и војни свештеник величали „ослобођење“. Сви су ћутали. То су морали приметити сами Бугари, а они то и не крију. И ако пиротско становништво минимално општи са бугарским војницима, ови се
стално извињавају што су заузели Пирот, који под Бугарима не
жели да остане.
Бугарска са Пиротом не би ништа добила, а Србија би
много изгубила. Пирот је у границама Србије цветао. У границама Бугарске, он би пропао. Без залеђа, без богатих села, без
административног и културног значаја, Пирот би био мртав
град. Ми желимо да останемо у саставу Србије, као што смо
били од 16. децембра 1876. године од дана уласка српске војске, од дана ослобођења. Бугарска окупација 1915–1918. остала је у најтежој успомени. Од ове је тежа само 1885. год. када
су у Пирот после Сливнице ушли Бугари и запалили га. Нека
наша држава, нека Србија одржава најбоље односе са Бугарском и са братским бугарским народом. Ми против тога немамо ништа и то желимо. Али Пирот мора остати у Србији као
што је од почетка био. Пирот није никад био и неће никада бити бугарски. То су увидели и сами Бугари и Немци којих има
мало, уверили су се о томе од првог дана окупације.
Молимо вас, господине комесаре, да код немачког војног команданта у Србији уложите све могуће напоре да се Пирот и цео срез нишавски врати Србији, са којом од 1876. год.
дели и добро и зло. Већ под Карађорђем и Милошем, Пироћанци су дали многе борце у ратовима за ислобођење. Милан Пироћанац, председник владе деведесетих година прошлог века
био је пореклом из села Шугрина код Пирота. Више генерала,
професора универзитета, професора, виших официра, владика,
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лекара, инжињера, учитеља, свештеника и политичких првака
учествовали су најживље у културном и политичком животу
Србије. Наш скромни радни свет изградио је добру половину
Београда, снабдевао је целу Србију качкављем, ћилимовима,
опанцима, лонцима, земљним посуђем, црепом, циглама, ћумуром. Ми смо радили за Србију, живели од Србије, јер смо били
и остајемо Срби. Част и поштовање Бугарима, али док међу
нама постоји граница, ми Пироћанци желимо да она пролази
источно од Пирота и од целог нишавског среза.
Надамо се господине Комесаре да ћете заједно са осталом господом Комесарима, код немачких војних власти и код
Владе немачког Рајха бити тумач наше једнодушне и непоколебљиве жеље да останемо оно што смо увек били: Срби у границама Србије“.27
Пирот, маја 1941. год.
Потписници:

У име целокупног становништва
Пирота и среза нишавског

Др Драгољуб Јовановић, народни посланик, срез нишавски, Вукашин Тошић из Пирот, Влада Тошић из Пирота, Михајло Петровић из
Пирота, Предраг Петровић из Пирота. Бранко Костић из Пирота,
Света Тошић из Пирота, Драгољуб Костић из Пирота, Сава Поп Манић из Пирота, Драгољуб Јовановић, Сцетозар Костић, Пирот, ? Поп
Митић, Пирот, Миодраг Симоновић, Пирот, Душан П. Живковић, Пирот, Аранђел Пејчић из Пирота, Поп ? Петар ? , Живко Ђорђеић, трговац из Пирота, Јован Манчић, кројач из Пирота, Сретен Крстић, извозник и индустријалац из Пирота, Александар Јовановић из Пирота, Милош Н. Милошевић, учитељ из Пирота, Игњатовић Светислав из села
Гњилан, Никола Тричковић, Мала Лукања, Василије Тричковић, село Мала Лукања, Драгутин Тричковић из села мала Лукања, Јордан Тричковић,
село Мала Лукања, Ђорђе С. Игић, Васа Ђорђевић из села Извор, Владимир Манчић, носилац Карађорђеве звезде, село Гњилан, Милан Бошковић, село Блато, Стојан Пејчић, село Крупац, срез Нишавски, Бора ? —
трговац из Пирота, Влада Симоновић из Пирота, Пера Спасић из Пирота, Сава Панчић, село Суково, Станојко Ђорђевић, село Велики Јовановац, Стојан Ђорђевић из села Крупац, Александар Стаменковић, Пирот, Никола Петковић, Пирот, Новица Петковић, село Гњилан, Петар

27
Фотокопија документа налази се у Историјском архиву Пирот, Фонд: Пирот и
околина 1941–1945. год.

47

Златковић суд. Пирот, Миодарг Ранчић, адвокат, Пирот, Ђорђе Ранчић адвокат из Пирота, Рака Тошић, село Петровац, Александар Танчић, Пирот, Владимир Јеленковић, Пирот, Мирко Потић, инжињер шумарства, Пирот, Воја Крстић, трговац, Пирот, Јеленко Алексић, село
Велика Лукања, Богољуб Потић, Петровац, Б. Велимировић, Пирот,
Ђока Јовановић, Пирот, Александар Димић, Александар Пешић, Барје
Чифлик, Ђорђе Вељковић, село Гњилан, Војислав Потић.

Иако су се бугарске војне власти трудиле да улазак њихових трупа у већа насеља прикажу као долазак ослободиоца,
држањем пре свега народа ових крајева осујећене су те њихове
намере. У Пироту као и у многим другим градовима народ је
отворено протестовао против уласка бугарских јединица. У
Пироту је 21. априла 1941. године дошло до организованих демонстрација, па је бугарска полиција морала да интервенише и
да неке од демонстраната хапси како би растурила демонстрације.28
Такође 10. јуна 1941. године у Београду је Удружење
Пироћанаца послало писмо насловљено на Комесара Министарства Унутрашњих послова, за посланика В. Протића у коме се каже:
Удружењу Пироћанаца част је доставити следећа веродостојна обавештења примљена из Пирота о поступцима бугарских окупаторских власти:
У дане 5. и 6. јуна бугарске власти су у Пироту и срезовима нишавском и лужничком раздале целокупном становништву неколико разних формулара, којима се од њега тражи, поред осталог да се изјасни и о својој народности и поданству.
Бугарске окупаторске власти том приликом ставиле су до знања грађанству да ће свако бити у року од два дана насилно исељен, ко буде ставио да је српске народности. На становништво
се сем тога врши и притисак чисто економског упропашћавања, пошто му се насилно по наметнутим ценама одузимају све
залихе: вуна, кожа, сточни производи, ћилими и др. и све то односи у Бугарску. Изадате су затим наредбе да се сав новац Народне банке Краљевине Југославије од десетице, стотице и

28
Бугарска војска у Југославији, Боро Митровски, др Венцеслав Глишић, Томо Ристевски, Београд, 1971. стр. 63–64, 94–95.
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хиљдарке, као и сребрни новац мора предати до 19. јуна филијали Бугарске народне банке. За сребрни наш новац дају одмах
у замену бугарски, док за папирни новац дају само потврде без
ознаке и обећања када ће се и да ли ће се дати противредност у
бугарском новцу или у којој другој монети. На овај начин, иначе сиромашно становништво пиротског краја, остављено је без
икаквих средстава за најелементарније животне потребе. Због
спровођења насилне бугаризације и због овог насилног економског упропашћавања велики део становништва спрема се
за исељење у остале наше крајеве. У току ове недеље један део
ће већ напустити Пирот избегличким возовима са педесет вагона“29.
Пљачка и отимачина наставили су се током целог периода бугарске окупације.
У Пироту је тада било већих индустријских радионица
које су се бавиле израдом и прерадом текстила–платна у које је
био уложен приватни капитал. Оне су запошљавале од 5 до 15
радника. Према провереним подацима таквих радионица у Пироту било је 9. У три од њих било је запослено до 10 радника, а
поред осталог у њима се радило и на шивењу одевних предмета. У четири су рађени надалеко познати пиротски ћилими, а у
две радионице, које су повремено запошљавале преко 10 радника, радило се на изради грађанског одела од штофа, шајака и
чохе. Такође, у Пироту је било и неколико мањих трикотажа
чији дневни капацитети нису били велики, али су својом производњом подмиривале потражњу у овом крају. Све ове радионице преживеле су Априлски рат и наставиле да раде у току
рата, мада неке са смањеним капацитетом јер су њихови власници али и радници, пали у заробљеништво или били ангажовани у војсци окупатора. Такође, у Пироту се налазила и фабрика за прераду гуме, подигнута 1935. године под називом
„Тигар“, власника Јована Цекића и његовог брата. На почетку
производње капацитет предузећа износио је 200 тона гумене
смеше. Од те смеше фабрика је израђивала углавном гумене
лепљене и шивене плоче и мањи број гумених техничких предмета. Израда је вршена ручно, али је роба била доброг квалите29
Копија документа налази се у Истроијском архиву у Пироту, Фонд: Пирот и околина 1941–1945.
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та и продавала се широм Југославије, мада највише у Србији.
Пред сам почетак рата фабрика је добила машине за израду
техничке робе, али до рата није почела са производњом нових
артикала. Од 1939. године када је почео Други светски рат,
снабдевање каучуком као најважнијом увозном сировином
знатно је отежано. Производња се стално смањивала да би средином 1941. године потпуно престала. Немачке окупационе
власти су из фабрике однеле скоро све резервне делове, материјал, сировине и алате, да би затим окупаципона права препустиле бугарским фашистима, који су однели остатак материјала и инвенатра. Како су потребе за техничким материјалима и
обућом биле велике, бугарске окупационе власти су у два наврата за краће време организовале производњу, али су с обзиром на то да су инвентар и материјал били однесени, произведене мале количине. Пљачком и неадкеватним коришћењем
фабрика је била до те мере оштећена да је после рата морао да
се изврши детаљан ремонт враћених машина, а затим и да се
набаве нове машине уместо оних које су однеле немачке и бугарске окупационе власти, па тек онда да се почне с радом.30
У Пироту је била основана и фабрика гумених производа „Лав“ а радило је и одељење фабрике обуће „Бата“–Борово.
Међутим, с обзиром на то да није било довољно сировина и да
су окупатори, најпре Немци а затим Бугари и овде опљачкали
све резерве у материјалу које су се затекле и однели или уништили постојећи инвентар, у првом реду машине, производња
у току рата је била мала, такорећи незнатна.31
Према расположивој документацији у Пироту је радила
и пивара „Косовљанин“ која је наставила са радом и после
Априлског рата и за врме бугарске окупације. Током рата је обновљен и рад радионица за израду тестенина и парног млина у
Пироту, млинови на водени погон у Љуберађи и Модрој стени,
чији су дневни капацитети били 3000 кг жита. Све ове индустријске капацитете окупатор је интензивно користио. У току
1943. године са подручја Пирота и Лужнице реквирирано је и
однесено 260.000 кг жита и 420.000 кг кукуруза.32
30
Ратна штета коју је Бугарска учинила Југославији 1941–1944. Никола Живковић,
Институт за савремену историју, Београд, 1985. стр.101–113.
31
Исто, стр. 101–113.
32
Исто, стр. 101–113.
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Однесени су скоро сви инструменти из ветеринарског
скалдишта у Пироту које је снабдевало 14 општинских ветеринарских станица.
На путу Ниш–Бела Паланка–Пирот и Бела Паланка–Бабушница–Пирот, затим од Пирота до Цариброда порушено је
12 мостова од бетона, 18 пропуста и 5 мостова изграђених од
дрвета. На многим местима сам пут је био сасвим упропашћен
па је била потребна детаљна реконструкција тих делова или
целог пута.33
Из рудника „Мијановац“ који се налазио близу Беле Паланке у току рата ископано је 32000 тона угља. При крају рата
рудник је опљачкан, а прилаз до рудника и сам рудник, његове
инсталације и пратеће зграде делимично су уништене. Према
документацији из овог рудника у Бугарску су однесене скоро
све машине које су се налазиле у самом руднику (1 саугас мотор, 1 електрични генеретор, 4 електромотора, 3 вентилатора,
32000 кг шина за рудничку пругу, 3 комплетне гарнитуре за бушење и сондирање до 80 метара, 3 камиона од 5 т марке
„форд“ и „круп“ и друго).34
Из доступних докумената види се да су представници
бугарске окупационе власти из трезора Пиротске експортне
банке 09. октобра 1942. године однели у Бугарску 7 облигација
2,5 % ренте за ратну штету од по 500 динара, а из Народне банке филијале у Пироту 343 комада облигација за опрему у пољопривреди. Један део ових новчаних докумената је враћен,
али су већи део бугарске окупационе власти пре одношења у
Бугарску покушале да наплте од власника и да исплаћени новац искористе за своје потребе, а да документа о наплати униште.
У Пироту је уништена архива Окружног суда, Окружног одбора, жандармерије, архива Медицинског дома, Завода
за осигурање радника, Пиротске банке, предузећа „Тигар“, пиротске млекаре и велики број архива малих приватних предузећа, као и трговачких радњи. У Бабушници, архива Ниже гимназије, среског одбора и суда, матична документа појединих лица
33
34

Исто, стр. 133–147.
Исто, стр. 98.
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и трговинских радњи, трговинских удружења, архива рудника
угља „Јерма“ и др.
Из болнице у Пироту, однети су рендген апарат, 150 лежајева с комплетном опремом (душеци, јоргани, чаршави),
опрема за негу болесника, разни медицински инструменти, велика количина лекова и болничке опреме, а приликом повлачења бугарских снага зграда је демолирана.
НАСТАНАК РАВНОГОРСКОГ ПОКРЕТА У ПИРОТУ
И ОКОЛИНИ

По доласку на Равну Гору пуковник Драгољуб Дража
Михаиловић и његови ратни другови одлучују да формирају језгро покрета отпора. Ту је основан први штаб и Равна Гора постаје седиште акција и симбол целог каснијег покрета. Отуда
име: Равногорски покрет. Михаиловић убрзо оснива Команду
четничких одреда Југословенске војске, а први одреди биће
означавани као „војно-четнички“. Иако је име „четник“ било
преузето, организација се није заснивала на предратном Четничком удружењу, нити је израсла из Четничке команде Југословенске војске, створене у априлу 1940. године. Име четник
симболизовало је преузимање дуге традиције српске гериле.
Радило се дакле, о самониклом покрету који, осим традиције и
славне историје, није имао другу тачку ослонца. Даљи развој
био је увек условљен окружењем и ратним околностима, што
ће умногоме определити његову судбину.35
Првобитна мрежа четничке организације обухватала је
следеће групе: за организовање отпора, спровођење грађанске
непослушности, обавештајну и контраобевештајну службу, вођење пропагандног рата, формирање и наоружавање војске и
за вођење герилског рата. У тој почетној фази постављен је темељ каснијој војној организацији. Она је обухватала две врсте
формација: оперативне групе (илегални, тзв. Шумски одреди
— тројке, чете, батаљони; касније основне јединице биће бригаде и корпуси) и резервне јединице, које су обучаване у скла46–47.
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Историја Равногорског покрета, Коста Николић I, Српска реч, Београд, 1999. стр.

ду са могућностима, а требало је да се мобилишу у случају
устанка или веће акције. Подељене су у три подгрупе, у зависности од година страости: 1. Жетеоци — најмлађи обвезници
(20 до 30 година) ударне јединице (у каснијој реорганизацији
тзв. Прве чете); 2. Сејачи (30 до 40 година) они који су одслужили војску (касније — друге чете) — контрола и чишћење
ослобођене територије; 3. Копачи (40–50 година) — трећи позив (касније треће чете) — одржавање реда и безбедности по
селима. Тако је почетком јуна 1941. године било замишљено
(по територијалном принципу) формирање 102 четничка одреда.36
Прва подела команди по срезовима изведена је у другој
половини и крајем јуна 1941. год. Најважнији задатак био је да
се шири уверење како Војска Краљевине Југославије још постоји и да није капитулирала, да је сваки војни обвезник и даље под заклетвом Краљу и Отаџбини; затим да изводе организацију и формирају одреде.37

Одмах након своје прве појаве припадници Равногорског покрета имали су и политичке аспекте на територију суседне Бугарске, делом због сузбијања акција њихових ириденти, а делом и због ширења свог утицаја на српски живаљ ових
држава. То није био епизодни већ план ширих размера, због чега је Дража Михаиловић изазивао суревњивост одређених политичких групација окупиране Србије, пре свега организације
„Збор“ Димитрија Љотића а самим тим и немачког окупатора.
Ипак ова суревњивост је за Немце имала мали значај пред чињеницом да се Дража и његов покрет боре и против партизана.
У том смислу 14. марта 1944. године дошло је до стварања Заграничног бугарског комитета а који је у ствари био дуги процес деловања организације Драже Михаиловића на територији
Бугарске са ослонцем на политичке прваке странака у опозицији Кобуршкој династији. На првом месту ту је био утицај бугарске Земљорадничке странке, посебно њеног првака др Георги Димитрова Гемете, који је живео у Лондону и био један од
иницијатора ове четничке акције. О томе говори убедљив до36
37

Исто, стр. 68–69.
Исто, стр. 69.
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каз: телеграм Џона Гринвеја, достављен преко мајора Живана
Кнежевића Дражи Михаиловићу из кога се сазнаје за групу
Помолског, Ангела Укуранова, Младена Костова и Асена Друндова из околине Видина, на које др Димитров упућује за стварање ове организације.38
Како овакав Загранични комитет није створен на неком
заседању предстваника политичких странака Бугарске, већ наредбом Драже Михаиловића, од почетка је био осуђен на неуспех а поготово је на то утицао даљи развој догађаја на самом
терену. Ово није био почетак акције, већ само њен део у реализацији. Ако се има у виду већ поменута идеја из 1941. године
да се шири организација Драже Михаиловића у Бугарској, онда је нормално да је та акција започела још тада, а у замаху добила у првој половини 1942. године. Тада је у анектираном Пироту већ постојала организација Драже Михаиловића коју је
створио мајор Милан Перовић. Окупивши око себе неколико
официра и подофицира бивше југословенске војске, међу којима се посебно истицао поручник Мирко Ћирковић касније командант Сврљишке бригаде а касније и Чегарског корпуса
ЈВУО39. Ова организација је имала и свој програм у коме се истиче у први план борба против комуниста и бугарског окупатора и преузимање власти. 40
Мирко Ћирковић је успоставио везу у Нишу и Београду
са организацијом Драже Михаиловића и од др Душана Шијачког добио инструкције за стварање четничке организације у
Пиротски зборник бр.14, стр. 212.
Према сазнањима до којих је дошао историчар из Ниша, Александар Динић, поручник Мирко Ћирковић, 28–годишњи командант Чегарског корпуса, стигао је 1942. године у сврљишки крај и врло брзо успео да створи војску од 1000 људи. Постао је страх и
трепет за Бугаре који су исте године расписали потерницу и награду за његову главу. Поручник Ћирковић се посебно истакао приликом спасавања сваезничких пилота током 1944.
године који су били оборени изнад територије југоисточне Србије. У једном тренутку код
Ћирковића се налазило око 30 пилота који су касније сви пребачени на Равну Гору. Посебно, због спасавања једног америчког пилота Петерсона који је био пао у руке бугарских
окупатора, генерал Дража Михаиловић га је унапредио у капетана прве класе. Након ослобођења није желео да се преда новим властима. Неко га је издао и он је био опкољен, као и
његов пратилац Десимир Ђорђевић из Црнољевице и командант 1. нишке бригаде Славко
Минић–Џагрдан из Нишевца. Погинуо је 08. фебруара 1945. године у земуници Влајка Лилића, на месту званом Крајиште, у атару села Јаловик Извор, подно Старе планине. Када
им је нестала муниција, четници су активирали бомбе да не би пали живи у руке милицији.
40
Пиротски зборник, бр.14, стр.212.
38
39
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Пироту и Понишављу која је добила назив „Горски штаб 42“.
Половином априла 1942. године у Нишу је одржан састанак
Равногорског покрета за Понишавље на коме су присуствовали. Др Душан Шијачки, мајор Александар Видановић Еуген и
још неки официри. Том приликом за организацију штаба групе
корпуса (Горски штаб 43) у Понишављу био је задужен извесни официр Рељић а за команданта будућег Нишавског корпуса мајор Александар Видановић Еуген.41
Први састанак ове групе одржан је раније, у јесен 1941.
године у винограду Видена Андрејића, поред Бериловца. Између осталих овом састанку присуствовали су Мирко Ћирковић, Виден Андрејић, Димитрије Ђорђевић, сви официри југословенске војске. На овом састанку вођен је и записник који је
почињао речима: С вером у Бога за Краља и Отаџбину, коцка
је бачена ...
Као своје главне циљеве навели су: борба против комунистички орјентисаних људи у Пироту, припрема за преузимање власти у тренутку слома окупаторског режима. На састанку
је формирано руководство организације за Пирот и околину. За
команданта је одређен Мирко Ћирковић а за његовог заменика
Виден Андрејић. Територију пиротског краја поделили су на
шест сектора и за сваки сектор поставили команданта. За командата Пирота поставили су Косту Новаковића, бившег капетана југословенске војске. Организовали су и пропагандни одсек. Имали су у плану и да приступе стварању организације и
по селима и да се у њу укључују пре свега бивши официри,
подофицири, питомци војне академије које је требало мобилисати уз објашњење да се окупација не признаје и да они нису
разрешени заклетве коју су као војна лица дали Краљу и Отаџбини, те да су због тога дужни да се одазову овом четничком
позиву.42
Главни идеолог и политички руководилац ове организације био је др Душан Стевчић, лекар из Пирота, који би иначе
у случају преузимања власти требало да буде срески начелник,
41
Христифор Живковић Цикан, Пирот и околина у НОР–у и социјалистичкој револуцији 1941–1945, ОО СУБНОР Пирот, Пирот, 1985, стр. 58–59.
42
ИАП, Грађа за историју НОП–а у срезу Нишавском, Димитровградском и Лужничком за период од 1941. до 15. маја 1945. године, стр. 83.
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затим Чеда Милошевић, учитељ у пензији из Пирота, док су
покрет материјално помагали Димитрије Младеновић–Гага,
трговац и власник фабрике гумених опанака „Тигар“ у Пироту
и бивши народни посланик и сенатор, Величко Младеновић,
трговац из Топлог Дола, Милутин Манчић, трговац из Пирота.43
Димитрије Младеновић–Гага је на салушању које је
одржано 28. априла 1945. године рекао: „1941. године млади
Зотовић, новинар из Прокупља, чији је отац радио у пиротском
Војном округу, дошао је код мене у јесен 1941. године на путу
за Софију. По његовим речима он је био члан организације и
организатор који је требало да ради на преврату у Бугарској.
Том приликом донео ми је једно писмо на коме је у левом углу
писало: штаб Драже Михаиловића са садржином да богатији
људи у Пироту помогну сиротињу како не би сарађивала са Бугарима. Том приликом дао сам му и одређену количниу новца.
Другом приликом Зотовић је поново дошао код мене у Пирот и
донео ми друго писмо од Драже Михаиловић на основу кога је
тражио новчану помоћ, и ја сам му дао 200.000 динара. Новац
му је био потребан због наводне предаје једног бугарског пука
у околини Зајечара и његово издржавање. Зотовић ми је том
приликом дао и признаницу са наводним Дражиним потписом.
Следећом приликом када је долазио у Пирот од Јована Цекића
добио је 200.000 лева. Новац смо давали Зотовићу из разлога
јер је он био овлашћени представник покрета Драже Михаиловића. У то време преко Радио Лондона позивани су сви да помогну овај покрет“.
„Од официра из организације Драже Михаиловића познајем Мирка Ћироквића са којим нисам сарађивао нити имао
никаквог контакта. Познавао сам и Душана Петровића Бороша
који је био пореклом из мог села Топлог Дола. Пре него је кренуо у шуму свратио је код мене и рекао ми је да их је издао неки Душан „Латин“ кога су Бугари ухапсили а код кога су били
његови печати и штамбиљи. Тада су Бугари почели са хапшењем официра који су се налазили у Пироту, па је Борош решио
да се прикључи покрету генерала Михаиловића. Борошу сам у
43
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неколико наврата мењао амерички и енглески новац за левове
и динаре“.
Крајем 1941. године и почетком 1942. у неким селима
нишавског среза већ су постојале организације Покрета, формиране на иницијативу централне групе из Пирота. Такве организације постојале су у селима Темска, Балта Бериловци, Засковци, Топли Дол, Бериловац, Извор, Крупац, Велико Село а
и у другим селима. Међутим, њихова активност је била слаба
и сводила се углавном на симаптизере овог покрета.44
Што се тиче лужничког среза, тамо је после окупације
земље, срез новом границом и демаркационом линијом подељен на два дела. Већи, источни део са Бабушницом као среским местом окупирали су Бугари и припојили га својој држави, док је мањи западни део са селима Белом Водом, Штрбовцем, Богдановцем и другим ушао у састав Недићеве Србије.
Од тог дела Лужничког среза, на територији Недићеве Србије
формиран је нови срез са седиштем у Белој Води, селу на друму који води од Бабушнице за Белу Паланку. У току септембра
1941. године четници Косте Пећанца после споразума са Бугарима, на читавој територији од Ниша до Власотинца, па према
томе и на оном делу среза који је припао Недићевој Србији,
приступили су стварању својих организација. На тај начин у
свим селима овог дела Лужнице, у селима Завидинци, Штрбовац, Велико Боњинце, Богдановац, Љуберађа и другим, они су
имали своје људе, своје групе и десетине које су биле наоружане, али које нису предузимале ниакакве оружане акције. Након
доласка Бабичког партизанског одреда на овај терен новембра
1941. године скоро сви припадници четничког покрета су скоро без отпора разоаружани. Један део ових људи остао је код
својих кућа, један део се придружио партизанима а један број
је са оружјем побегао и касније се прикључио Равногорском
покрету генерала Драже Михаиловића.45
Због одржавања реда на овој новоуспостављеној граничној линији постављене су постаје Српске граничне страже.
О томе нам говори и Уговор који је 25. Августа 1943. године
Исто, стр, 84.
ИАП, Грађа за историју народноослободилачког покрета у срезу Нишавском од
1941. до 15. маја 1945. године, стр. 86.
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склопљен између среског Граничног одреда среза лужничког
кога је заступао командир одреда капетан Михаило М. Тодоровић и општине беловодске коју је заступао председник општине Срећко Ђорђевић а који се тицао подизања и закупа зграда
у атару села Беле Воде. Изградња ове зграде пала је на терет
кулука општине са солидарним радом овог граничног одреда,
који ће обезбедити материјал и солидарно учествовати у раду
са општином, пошто се зграда градила у атару општине Бела
Вода и пошто је она учествовала у раду око изградње а за потребе смештаја одреда.46
Септембра 1941. године у Љуберађу је дошао ранији
полицијски писар лужничког среза Михајло Губернић да као
познавалац Лужнице ту формира четничку организацију. Иначе и он је у почетку био под утицајем четника Косте Пећанца.
У просторијама Миленковићеве кафане одржао је састанак на
коме су присуствовали: старешина среског суда Драгољуб Видосављевић, судије Радивоје Милић и Драги Стојановић, Бранко Живковић, Александар Живковић, Добросав Стојановић из
Љуберађе, Славко Танчић из Стрелца и још око 50 људи. Поред изношења опште ситуације Губеринић је обавестио присутне да се велики број људи под оружјем налази у шумама,
очекујући погодан моменат да учини оно што Србија жели. Од
њега су сазнали да у шумама има и партизана, али против њих
није говорио ништа, већ је напоменуо да је циљ и једних и других борба против окупатора. На његово инсистирање да се Љуберађани пријаве као добровољци њиховог покрета, придобио
је финанса Перу Малобабића, Милорада „Шуцу“, Александар
Живковића, Славка Стојановића, Видојка Тодоровића из Линова, Бранка Живковића, Јована Живковића, Бранка Денчића,
Ранђела Милосављевића и др.47
Следећег дана ова група људи узела је своје прикривено оружје и са Губеренићем на челу кренула према селу Богдановац где је већ постојала четничка организација под вођством
Милисава Станковића који је до 1941. год. био општински деловођа а након приступања четницима Д. Михаиловића постао
46
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командант батаљона. У Богдановцу су организовали сеоски
збор на коме је народ изразио одушевљење за борбу против
окупатора а затим преко Остатовице отишли за Велико Боњинце па Завидинце. Након овога неки од придобијених људи који
су пошли са Губеренићем, пошто у њега нису имали велико
поверење, захтевали су да се врате кућама, па их је Губеренић
и пустио. Након десет дана он је поново дошао у Љуберађу са
још 50 четника, међу којима је био и потпоручник Љубомир
Милошевић из Великог Боњинца а циљ им је био да покажу
народу да постоје као организација. Крајем септембра у Љуберађу је дошао као избеглица Борисав В. Јовановић из села Сопот. По одлуци среског начелника Јовановићу је као подофициру бивше југословенске војске стављено у задатак да обезбеђује среску и и општинску власт у Љуберађи и да одржава ред.
Ова група пд командом Борисава Јовановића постојала је око
два месеца. По доласку партизана у село Богдановац ова група
се поделила, тако да се један њен део, на челу са командантом
Јовановићем придружио партизанима, а други део са Бранком
Јовановићем из Грнчара, прикључио се власотиначким четницима и војводи Корвинском.48
Након пораза Бабичког партизанског одреда у току велике четничке офанзиве у фебруару 1942. године као и у току
1943. под огранцима Суве планине и на територији Заплања
дошло је до стварања и јачања Равногорског покрета а чији је
утицај продирао до оног дела среза лужничког који је био у саставу Недићеве Србије. Села у којима је тај утицај био највећи
јесу Бела Вода и њему најближа, Ресник, Бежиште, Шљивовик,
затим Богдановац, Остатовица и Грнчар. Међутим, на територији Лужничког среза који је био под окупацијом Бугара, овај
покрет није имао скоро никаквог утицаја нити било каквих могућности за стварање оружаних јединица.49
Нова војна организација уследила је после прихватања
пуковника Михаиловића за команданта „свих патриотских
снага у Југославији“ од стране Југословенске владе, што је ге48
Зла времена, Ђура Златановић, Изјава једног од учесника у овим догађајима
Александара Живковића, стр. 160–161.
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нерал Душан Симовић обзнанио 15. новембра 1941. године
преко Радио Лондона. Тада је своје снаге Михаиловић преименовао у Југословенска војска у отаџбини — службено име
које ће остати до краја рата. Намера је била да се задржи војни
и државни континуитет са предратном Југославијом, а практично је значила жељу да герила прерасте у регуларну војску.
Од тада ће из службене употребе потпуно нестати термин четници (као војници) и четнички (као покрет), а употребљаваће
се само појам четничко ратовање. Ипак, у народу је већ био
одомаћен назив четници (четници Драже Михаиловића или
Дражиновци) тако да је назив ЈВуО остао само у званичној
употреби као танана низ континуитета.50
Настанак и организација Равногорског покрета у пиротском крају углавном се везује за име Душана Петровића Бороша, капетана бивше Југословенске краљевске војске, каснијег
команданта Нишавског корпуса ЈВуО. Он је као и већина српских официра након слома у Априлском рату одведен у заробљеништво да би касније био ослобођен и прикључио се Равногорском покрету. О својим активностима за време рата дао је
исказ на саслушању које је одржано 23. јануара 1946. год. у
канцеларији ОЗНА у Пироту а након његовог хапшења:
„Пре рата сам био ађутант штаба противаздушне одбране у Београду. Рат ме је затекао као командира моторизоване батерије за одбрану Београда. Учествовао сам у борби против немачких авиона и оборио сам „7 авиона“. Из Београда сам
се извукао 12. априла и са батеријом отишао према Обреновцу
а затим правац Ваљево–Зворник–Сарајево. У Сарајеву сам добио наређење од генерала Данила Калафатовића, команданта
позадине Врховне команде по коме се упућујем команданту IV
армије у правцу Травник–Јајце. Након сазнања да ова армија
више не постоји, остао сам у Сарајеву. У селу Неђери у близини Сарајева уз помоћ муслимана петоколонаша сакупили су
све официре у касарну а затим смо отерани у интернацију за
Немачку. У заробљеништву сам највише времена провео у
Нинбергу, где сам остао до краја 1941. године. Ослобођен сам
31. децембра1941. као становник територије која је била припојена бугарској држави.“
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Наредбом Д. Михаиловића од 24. марта 1942. године,
формирана је Команда Јужне Србије: Горски штаб број 110.
Територија команде покривала је југоисточну Србију од Копаоника до Старе Планине, Македонију и Космет. Први командант
био је мајор Радослав Ђурић.
Крајем априла 1942. године у Нишу је одржан састанак
организатора покрета Д. Михаиловића. На том састанку поред
др Душана Шијачког био је и Милинко Рељић. Њему је као капетану бивше југословенске војске била поверена дужност команданта групе четничких корпуса. Са својим „Штабом бр.43“
и групом од 12 четника 16. јуна 1942. године био је нападнут
од стране партизана изнад села Космовца и пошто је био рањен, ухваћен је. На његово место дошао је капетан II класе
Младен Младеновић „Виктор“ али као командант „Штаба
бр.180“, а од априла 1944. године тај положај заузимао је мајор
Васић. Такође, овом састанку поред неких официра присуствовао је и мајор Александар Видановић „Еуген“, иначе рођен
1905. У Цариброду. Он је као активни официр пре рата служио
у Пироту, Ђаковици, Цариброду и Котору као командант батаљона. На овом састанку је одлучено да се мајору Видановићу
повери организација Равногорског покрета у Понишављу (нишавски, белопаланачки, лужнички и царибродски срез). Мајор
Видановић је од Рељића добио печат „Штаб број 45“ што је
био тајни назив Штаба нишавског корпуса на чијем стварању
је он требало да се ангажује.51
Након овога мајор Видановић је дошао у лужничко село Штрбовац као претходница будуће организације Равногорског покрета за Лужницу и Горње Понишавље. Али крајем јуна
1942. године и након хватања капетана Милинка Рељића, мајор
Александар Видановић је напустио Лужницу и отишао за Равну Гору на саветовање код Драже Михаиловића.52
Положај команданта „Штаба број 45“ у Видановићевој
одсутности био је поверен капетану Миладиновић Божидару,
родом из села Стрелца, који је као избеглица са територије под
бугарском окупацијом живео у Белој Води. Са колегама Миком
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Туфегџићем и Мирком Стефановићем, он се кретао по селима
поред демаркационе линије српско-бугарске границе и неким
белопаланачким селима. Одржавали су конференције на којима
су говорили о краљу Петру и југословенској влади о Дражи
Михаиловићу и Равногорском покрету.53

Почетком априла 1942. године из унутрашњости Србије
у Пирот долази, како се он представио, курир Драже Михаиловића, извесни Зотовић и том приликом на састанку са Мирком
Ћирковићем и другим припадницима четничке организације,
добио је податке о делатности свих политичких група на територији Пирота и околине, као и имена њихових припадника.
Зотовић је изгледа био и агент Гестапоа и припадник специјалне полиције у Нишу, и он је ове податке предао Немцима,
услед чега је ускоро дошло до хапшења која су извршиле бугарске власти. Тако су у току 1943. године били похапшени и
др Душан Стевчић, Димитрије Младеновић–Гага и још неки
припадници ове четничке организације али су се они пред бугарском полицијом бранили да се нису организовали за борбу
против Бугара већ против комуниста у Пироту, што је олакшало њихов положај, те је знатан број присталица народноослободилачког покрета отеран у интернацију у затворе и логоре
по Бугарској а они су убрзо били пуштени. После пуштања из
затвора Мирко Ћирковић одлази на територију Недићеве Србије, да би се ускоро у књажевачком крају пркључио четничким јединицама и Равногорском покрету. 54
Крајем априла и почетком маја 1942. године бугарске
окупаторске власти извршиле су велика хапшења у Пироту и
по околним селима. Ухапшени су како припадници Народнослободилачког покрета (Арса Глигоријевић, Петар Милићевић,
Ратко Игњатовић–Холивуд, Ненад Младеновић, Васа Крстић,
Ђорђе Златковић и други), тако и припадници групе Драгољуба Јовановића (др Јован Ристић, Станко Ристић, Милан Бошковић и други) као и припадници и чланови четничке организације из Пирота (Мирко Ћирковић, Виден Андрејић, Димитрије
Ђорђевић и други). Овом приликом нађен је и записник са
53
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оснивања пиротске четничке организације из 1941. године и
извесна количина оружја и муниције.55
У Извештају који је поднео командант Обавештајног
одсека Српске државне страже, дивизијски ђенерал Стеван Радовановић од 10. маја 1942. године стоји да је од стране Бугара
ухапшен и одведен већи број активних официра и подофицира,
како оних који су са територије окупиране од стране Бугара пуштени из заробљеништва из Немачке, тако и оних официра и
подофицира који су се након слома као домороци настанили
код својих кућа. Сем активних, похапшени су и одведени и
многи резервни официри Срби из пиротског краја. Такође и на
територији преко демаркационе линије се такође осећало незадовољсво посебно код омладинаца, што је појачано одвођењем
извесног броја истих на радове по тзв. Трудбеним јединицама.
Последица оваквог поступка бугарских окупаторских власти
била је и то да се појавио велики број пребеглих преко демаркационе линије на теритроију Србије. Они су ту очекивали
потпуну заштиту српских власти. Један велики број омладинаца био је спреман и да се крије по шумама и да тако избегне
овакву интернацију, али су се плашили реакције бугарских власти према њиховим породицама. Поменуте „трудбене јединице“ у које су се одводили српски омладиници налазиле су се у
Јамболу а делом у околини Црног мора и коришћене су за изградњу путева.
Организација Равногорског покрета која је крајем 1942.
године и почетком 1943. почела да се ствара на територији белопаланачког среза који је био у саставу Недићеве Србије, није
имала велику подршку код становништва Пирота и околине.
Истина, из четничких штабова који су под командом мајора
Александра Видановића Еугена и капетана Душана Петровића
Бороша деловали на територији белопаланчаког среза пре свега дуж демаркационе линије, уз повремено прелажење појединих тројки или омањих група, допирали су и до Пирота утицаји, али они су били слаби и нису успели да зауставе већи утицај народноослободилачког покрета и партизана који је особито од 1943. године био доста појачан. Једина територија на ко55
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јој су припадници Равногорског покрета имали већи утицај јесте територија Буџака, тј. група села северозападно од Пирота,
дуж друма Пирот–Књажевац, почев од села Темска у правцу
Заглавског среза и Књажевца. Ту су пролазиле или су на тај терен из суседних срезова белопаланчаког и заглавског долазиле
мање четничке групе мајора Александра Видановића Еугена,
капетана Душана Петровића Бороша и Мирка Ћирковића. Ове
групе су радиле на стварању и организацији равногорских одбора и омладинских равногорских организација по селима.56

Нова реорганизација равногорске војске изведена је у
јуну 1942. године и од тада се може говорити о стварном постојању Југословенске војске у отаџбини. Нов концепт био је
условљен унутрашњим потребама, али је подстицај дошао споља. После заплетених односа проистеклих из тзв. Каирске афере, круг људи око Слободана Јовановића доноси одлуку да се

Краљ Петар ІІ Карађорђевић
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Драгољуб Михаиловић

Врховна команда остатка Југословенске војске из Каира пренесе у окупирану земљу. Иницијативу за то покренуо је 9. јуна
мајор Живан Кнежевић, шеф војног кабинета председника владе С. Јовановића. Предности једне такве одлуке биле су, сматрао је Кнежевић, у следећем: Михаиловић има потпуно организовани штаб, упознат је са целом организацијом у Југославији која треба да ступи у акцију у одсудном часу. Михаиловићев штаб је потпуно био спреман да преузме улогу Врховне команде. Са тим у вези краљ Петар је 10. јуна наредио Слободану Јовановићу да се Врховна команда пренесе у окупирану
Отаџбину и за њеног начелника постави пуковник Драгољуб
Михаиловић. Већ 17. јуна он је „за велика дела своја и дела
својих бораца“ унапређен у чин армијског генерала.57

Тако је почетком октобра 1942. године Мајор Александар Видановић Еуген возом из западне Србије дошао до Беле
Паланке. Ту га је прихватио бивши жандармеријски наредник
Сава Ранчић, родом из села Дучевац и одвео га код Лазара
Станковића у село Шљивовик. Иначе Лазар Станковић је био
носилац високог југословенског одликовања Карађорђеве звезде, а мајор Видановић је сматрао да се прво њему треба јавити и представи ко је и шта је. Након овог пријатељског упознавања, они су постали велики пријатељи па је и зет Лазара
Станковића, Милорад Младеновић–Раде постао један од највернијих пратилаца и сарадника мајора Видановића. 58

У селу Ресник мајор Видановић се нашао са Божом
Миладиновићем који га је обавестио да је из Горње Јабланице
дошла група на челу са капетаном II класе Младеном Младеновићем Виктором и да је заказано саветовање. Ово је одржано
у кући учитеља Стеве Ђукића у селу Дивљана а присуствовали
су: др Душан Шијачки, Виктор, Божа Миладиновић, Мика Туфегџић, мајор Видановић, поручник Беговић и неколицина
других из Топлице. Након састанка Виктор је саопштио мајору
Видановићу да од Боже Миладиновића преузме „Штаб број
45“ а да Миладиновић крене на књажевачки терен са циљем да
преузме сличну дужност. Мајор Видановић је примио спискове
57
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обавештајних и црних тројки, евиденцију симпатизера, сарадника, везе на терену и сл.59
До краја 1942. године, мајор Видановић је заједно са
командантом Лужничке бригаде Миком Туфегџићем и Белопаланачке бригаде, Стефановићем, остао у селима Реснику и Братишевцу, те се у том времену упознао са тереном и људима из
организације. Тада је њима дошао и капетан Предраг Стефановић који је извесно време био ађутант Штаба нишавског корпуса, па је у 1943. години од стране Виктора био премештен у
Чегарски корпус. Почетком 1943. године мајор Видановић се
са својим официрима преместио из Ресника у Богдановац и ту
је презимио исте године када се поново вратио у село Ресник.60
Према сведочењу команданта Бороша у ово време почињу и његови први контакти са организацијом Равногорског
покрета:
„Први пут сам ступио у контакт са људима из покрета
ДМ преко Аце Милошевића из Пирота који ми је једног дана у
фебруару 1943. донео писмено наређење у коме се ја постављам за команданта Пиротске балканске бригаде ЈВуО и којим
се налаже да почнем са формирањем батаљона и прикупљањем људства. Ово је било наређење мајора Александра Видановића Еугена тадашњег команданта Нишавског корпуса. Негде у марту месецу Бугари су отпочели са хапшењем официра
бивше Југословенске војске. Након сазнања да је ухапшен мој
школски друг Милорад Мијалковић, одлучио сам да побегнем
за Софију а онда за Фериднад (Монтана) и одатле сам пешке
прешао границу и отишао у Топли До. Почетком маја 1943.
год. отишао сам за Белу Паланку, где сам се састао са бившим
официрима Јовом Живковићем из Пирота и Ацом Јанковићем
Цвикерашом“.
Највероватније су га они преко неког железничара Милета Поповића из Пирота упутили у штаб бр. 180 код команданта Виктора који се тада налазио изнад села Космовац. У
овом штабу налазили су се Мирко Ћирковић, Младен Младеновић Виктор и др Душан Шијачки који су се највероватније
договарали око даље организације покрета на овом подручју. О
овоме Душан Петовић Борош каже:
59
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... „Након неколико дана сам се по Викторовом наређењу у близини села Бежиште у једној пећини видео са Александром Видановићем Еугеном и његовим људима. Он ми је
дао упутства у вези организације јединица. Када сам се вратио
у Викторов штаб чекали су ме Влајко Лилић и Бранко Џука.
Заједно са Влајко Лилићем сам отишао на територију Буџака у
село Јаловик Извор у одред Боже Милановића. Било је то крајем маја 1943. године Задатак нам је био да формирамо бригаду“.
У то време и на територији Горњег Висока, за села Брлог, Дојкинци, Јеловица и остала суседна у току пролећа 1943.
године, а по инструкцијама Димитрија Младеновића–Гаге
формиран је Равногорски одбор, први и једини у овом крају,
али је његова активност била слаба а његово трајање до краја
септембра 1943. године.
Крајем 1943. године формација ЈВуО приведена је крају. Територија Србије била је прекривена мрежом од шест команди (Србије, Војводине, Источне Србије, Јужне Србије, Београда и Старог Раса). Свака команда била је подељена на корпусне групе (три до четри корпуса). Војна организација одговарала је хијерархији цивилне управе: корпусна група: командант округа; бригада: командант среза; батаљони: командант
опоштине. Укупно су формирана 34 корпуса, између осталих и
Нишавски који је обухватао: Пирот, Белу Паланку и Бабушницу.61
Према организационој форми Нишавски корпус (Штаб
бр.45) у свом саставу имао је бригаде које су се делиле на батаљоне, а батаљони на водове. Штаб корпуса сачињавали су:
— командант мајор Александар Видановић Еуген до
17. априла 1944. године, а после тога капетан II класе Душан
Петровић Борош.
— ађутант, резервни поручник Властимир Живковић, а
неко време капетан Предраг Стефановић Бата.
— начелник штаба, капетан I класе Сава Маринковић.
— интендант Никола Лечић, учитељ, а после њега Мика Пешић Газибара.
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— судије: Аца Пешић и Петар Пешуновић.
— лекар Воја Ранчић, апотекар.
Ради личног обезбеђења, постојала је штабна чета са
командиром наредником Стефановићем.62
У саставу Нишавског корпуса помиње се седам бригада
и то:
— 1. пиротска бригада, број штаба 182, састав: три батаљона са укупно 60-80 људи. Командант бригаде, капетан Душан Петровић Борош.
— 2. пиротска бригада, број штаба 182/1 где су били
предвиђени команданти батаљона, али батаљони нису формирани. Укупно бројно стање било је око 40 људи. Командант
бригаде, потпоручник Радиша Петровић „Ланцерт“.
— 3. пиротска бригада, број штаба 182/2, укупно око
20 људи.
— Лужничка бригада, број штаба 183, састав два батаљона по два вода са укупно 50-80 људи. Командант потпоручник Мика Туфегџић „Рудолф“.
— Царибродска бригада, број штаба 45/2, без батаљона, чета и водова са укупно 20 људи. Командант потпоручник
Милисав Ђорђевић „Крум“.
Летећа бригада са командантом наредником Цветковић
Петром.63
Свака од ових бригада покривала је своју територију
осим Царибродске која је боравила у ширем рејону Беле Воде.
Повремено је груписано по неколико бригада или цео корпус
који је бројао око 340 људи, ради извођења заједничких акција.
Почетком 1944. године формиране су Окружна команда Пиротског округа и Среска команда Бабушничког среза. За команданта окружне команде предвиђен је Душан, учитељ из Ореовице.
Његово постављење било је у надлежности команданта корпуса Душана Петровића Бороша. За команданта среске команде у
Бабушници предвиђен је Душан Тодоровић, тадашњи срески
начелник у Белој Води. Његово постављење било је у надлежности команданта Лужничке бригаде, а уз претходну сагласност команданта корпуса.64
62
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Капетан Душан Петровић одмах по доласку на терен
Буџака приступио је формирању јединица и 23. јуна 1943. године формиран је 3. батаљон 1. пиротске бригаде који је обухватао обвезнике са територије осмаковачке, базовичке, црноклишке и темачке општине, старости од 18 до 30 година. Према овом наређењу команданту 3. батаљона одређено је зборно
место у селу Рагодеш где је требало прикупити људство а затим
формирани батаљон упутити у
правцу: Ореовица–Добри До–
Пречелац брдо иза Пирота. Задатак батаљона био је да чим прими
наређење за устанак, упути два
курира у штаб бригаде. Да сваки
војник понесе своје лично наоружање, сеоско одело, опанке, два
пара веша, прибор за храну и храну за пет дана. Даље у наређењу
се каже: „Да свако ко има оружје
не сме га бацати и уништавати,
нити га предати неком другом
штабу, јер оружје са територије
целог Нишавског среза припада
Душан Петровић Борош
само овм штабу. Аутоматско
оружје да се одмах стави на располагање штабу, а пушку да чува свако ко је има. Сваки сопственик аутоматског оружја добиће писмену потврду и благодарност у име Њ.В. Краља, а сиромашни и материјалну помоћ у новцу или храни. Такође ко
скрива оружје или одбије да га стави на располагање штабу биће стрељан као издајник...“. Тражи се списак лица означених
као издајници, шверцери, бугарофили, који ће бити стрељани а
такође и спискови комуниста и њихових јатака... Даље наводи
да је добио извештај да бугарска војска спрема позиве како би
мушкарце позвала на војну вежбу а у ствари се ради о томе, да
жели да их интернира у Бугарску. У том смислу наредба је да
се ова лица не јављају бугарским властима већ да се одмах јаве
штабу, а ако, ово не учини, унапред се осуђује на смрт и биће
64
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стрељан... Ми смо у близини и сваки изговор да са нама не може да се одржава веза није прихватљив. На крају се каже да је
у одреду сваком осигурано издржавање породице тако што му
се даје материјална помоћ у висини од 200 лева.65
О овом периоду командант Борош каже: „Након постављења за команданта 1. пиротске бригаде, први сукоб са Бугарима имао сам код Калне и ово нам је било више наметнута
борба. Наиме Бранко Џука је био одузео неколико пушака из
општине Балта Бериловац а као одговор на ово Бугари су почели са паљењем појата и шуме. Састали смо се код брда Граникова у близини села Мирковци, негде око 5. октобра 1943. године, баш у време када су Бугари почели са овим паљењем.
Донео сам одлуку да се супртоставимо Бугарима како би престали са паљењем и поделили смо се у три групе и примили
борбу. Једну групу сам предводио ја, другу Бранко Џука а трећу Михајло Поповић, академац. У почетку Бугари су почели да
се повлаче према Кални, али су им касније стигла појачања са
околних караула и ми смо морали да се повучемо преко Граникова на Јабучко равниште. Затим смо се поделили у тројке док
не прође ова акција. И ја сам се повукао према Алдиначким
појатама, где се налазио Брано Џука. За касније сам био одредио зборно место, али мали број њих се појавио јер се Михајло
Поповић био предао Бугарима. Након овога бугарска казнена
експедиција је прошла корз овај крај и побила доста сељака и
попалила многе појате. Иначе у овој акцији код Калне учествовало је око 80 људи...“66
Што се тиче попуњавања јединица људством, оно је вршено на два начина. Први је био добровољно приступање, а
други тако што је вршена мобилизација у виду организовања
војне вежбе. Такође команданти су имали обавезу да врше попис људства, наоружања, опреме и да у случају избијања већег
народног устанка буду припремљени за акцију. Међу овим људима било је оних који су прихватали идеологију Равногорског
покрета и који су гајили симпатије према њему а било је и
оних који нису могли избећи мобилизацију, па су се и против

65
Препис оргинала који је пронашла бугарска војска у јесен 1943. године налази се
у Историјском архиву Пирот, Фонд: Пирот и околина 1941–1945. год.
66
Саслушање Душана Петровића Бороша, ИАП, стр. 11.

70

своје воље одазивали на њихов позив. Бивши официри и подофицири, уколико се нису јављали добровољно, добијали су позиве Штаба корпуса и притом упозоравани на заклетву верности коју су дали Краљу и Отаџбини. Тако се у наређењу од 7.
јула 1943. године позивају сви официри и подофицири бивше
југословенске војске Пирота и Лужнице да се ставе под команду министра војске, морнарице и ваздухопловства армијског
генерала Драже Михаиловића и да се јаве свом надређеном
штабу како би добили ратни распоред. Као надлежни команданти помињу се: Еуген, Борош и Ланцерт. Сви који се не одазову сматраће се војним бегунцима и судиће им „Преки ратни
судови у ослобођеној отаџбини“.
О овоме Борош каже: „Док сам био командант бригаде
позивали смо обвезнике са територије коју је држала Бугарска
на тај начин што смо слали тројке из бригаде, те су их они доводили. Обвезника са територије Недићеве Србије позивао је
обично Влајко Лилић. Приликом позивања некима се позив давао а некима није.. У позиву се је претило смртном казном, јер
се неодазивање сматрало неизвршењем мобилизацијског наређења. Као командант корпуса ја сам наредио да се спроведе наређење ранијег команданта да се убудуће регрутују младићи за
војску, а не да се позивају на вежбу. Издао сам наређење свим
командантима бригада да траже од општинских деловођа спискове војних обвезника, да би се контролисао рад командира
села у вези са слањем регрута. Септембра месеца наредио сам
мобилизацију људства до 40 година на територији целог корпуса али се углавном ово односило на територију белопаланачког среза. Одзив је био слаб.“67
Још једна занимљива епизода која је повезана са припадницима Равногорског покрета у пиротском крају је и ликвидација командира 2. чете Нишавско-сврљишког партизанског
одреда Славча Георгијева Дроцанова Балканског и Ивана Илијева Иванова Димитрова који су се са својом четом средином
маја 1943. године окупили у месту званом Жаркова чука код Топлог Дола. Са овом двојицом успостављена је веза са Окружним комитетом Бугарске радничке партије за Видински округ.
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Одржан је и заједнички састанак на територији атара села Топлог Дола, на коме је било речи о сарадњи ова два одреда.
„У мају 1943. године, још док сам се налазио у Викторовом штабу, добио сам информацију да се на територији Буџака креће партизан Балкански и да је он у ствари бугарски
агент (агент бугарске владе) и издато ми је наређење да је неопходно да се ликвидира. Након повратка на терен моје бригаде,
сазнао сам да се на на том терену креће партизански одред између 28 и 42 борца. Почетком јула сам добио прецизнију информацију од Зарије Станковића из Топлог Дола. Он ме је обавестио да се Балкански овде увек креће са 12 до 13 партизана и
то углавном у атару села Топли До, према Белану. Почетком
августа, Зарија Станковић ме је обавестио да је већина партизанског одреда негде отишла, а да су остали само Балкански,
Димитров и Прокопије Ћирић Кота Белански и да се налазе у
месту Селиште. 7. августа ја сам са мојим људима, око 26 душа, од којих су 12 били омладинци из Црног Врха који су остали код нас да не би отишли на принудни рад у Бугарску, спустио у топлодолски атар у месту званом Бегова њива. 8. августа Зарија ме је поново обавестио да ће се Балкански, Димитров и Кота пребацити из Селишта, преко Горњокрајске реке.
Ја сам одлучио да им поставимо заседу на оном месту на коме
ће проћи јер смо их видели још издалека када су они кренули.
Али како је Балкански био у друштву и неких сељака, ми смо
одустали од овог плана и пустили их да уђу у село (Топли До).
Одлучили смо да поставимо две заседе. Једну изнад села на
месту Врле Скале и њу је водио Влајко Лилић, а другу сам водио ја и она је била на Затрпаном мосту (мост на Топлодолској
реци, на улазу у село). У току ноћи чули смо пуцњаву која је
долазила из правца прве заседе, али смо чекали. И убрзо затим
Балкански, Димитров и Кота су се појавили, један за другим.
Ја сам пре тога издао наредбу да се не пуца док ја не испалим
из пиштоља. Када су ови били на неколико метара од нас ја
сам опалио у правцу Балканског и приметио да је нестао са моста. Остали су одмах припуцали, Кота је одмах пао а Димитров је успео да побегне, док је Балкански био скочио у реку,
али један од мојих је бацио бомбу и тако га убио. Након двадесетак дана по дојави да се Димитров налази на Васиној појати
у Кованом долу, ја сам послао 6 војника на челу са Влајком Ли72

лићем и они су ухватили Димитрова и довели га код мене. Након саслушања спровео сам га у Викторов штаб, али на путу
до штаба, он је успео да им побегне“.68

Снабдевање храном вршено је путем разреза по селима
која су била под четничким утицајем и која су била сигурна од
било чијег напада. Такође то су била села близу демаркационе
линије српско-бугарске границе и села у долини реке Нишаве.
Обезбеђивање новчаних средстава, одеће и обуће вршено је такође разрезом или реквизицијом. Тако на пример сазнајемо из
Потврде од 7. октобра 1945. године коју је командант Нишавског корпуса капетан Душан Петровић Борош издао сељацима
Петру Јовановићу и Зарији Веселиновићу из Топлог Дола за
предате ствари Горском штабу бр.45 ЈВуО и то следеће: један
пар нових чакшира, један пар зимских рукавица, 20 кг хлеба,
10 л млека, 10 кг меса, један пар вунених чарапа. За наведене
ствари и намирнице нису примили новац већ су „изразили жељу“ како се каже да им се то плати у ослобођеној Отаџбини.69
Борош каже: „Снабдевање бригаде вршио сам пре свега
из околних села. Узимао сам храну из Калне, Темске, Топлог
Дола и др. Када сам постављен за команднта корпуса формирао сам прихватне станице и оне су формиране при свакој среској команди. Ове станице су функционисале али је ишло врло
тешко. Направили смо и пекаре за хлеб по селима. Командант
белопаланачке прихватне станице био је Благоје Златановић,
лужничке Бора Симоновић а затим Чеда Живадиновић и пиротске Љуба Картаљевић. Са кожама и контролисаним артиклима смо се снабдевали на тај начин што смо узели требовања као да општине требују те артикле и затим смо слали централи да се изда роба. За ово су знале и Недићеве власти али
нам нису правиле проблеме. Новац сам добијао од Горског
штаба бр. 180. Добијао сам фунте (златнике), доларе, италијанске лире, левове а и Недићеве динаре. Обично сам добијао од
50 до 100 хиљада динара или левова. Новац сам слао да се промени у Пирот или по селима. Извесну количину новца добили
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смо и на тај начин што смо одредили извесну квоту која је требала да се плати на сваки килограм соли, која је била дошла за
срез белопаланачки. На одређену цену соли, ми смо наплаћивали и додатни износ који је ишао нама у корист. Било је дошло неколико вагона соли и општинске власти су овај наш додатак прикупљали и касније нам је давали а ми смо издавали
признанице. Осим овога, одредили смо били и зајам који смо
узимали од одређених људи на тај начин што смо одређивали
место где ће се тај новац предати нашем благајнику. Такође
смо сазнали да у Београду постоји нека каса за финансирање
наших људи. У тој благајни су били и неки чланови Централног националног комитета ДМ. Ми смо два пута слали курире
за тај новац и добили смо, мислим једном 800.000 а други пут
600.000 динара.“70

Снабдевање оружјем вршено је такође на више начина.
У Априлском рату, војници који су били из овог краја, а приликом повлачења војске су пролазили поред својих кућа, своје
лично наоружање скривали су пре него што су се предавали
или облачили цивилно одело и остајали кући. Ово је рађено из
два разлога. Као прво нису желели да буду заробљени у униформи и са оружјем и као такви одведени у заробљеништво и
као друго, потајно су се надали да ће им једног дана оно можда
бити потребно када се створе услови за ослобођење Отаџбине.
Они који су се одазвали позиву да се прикључе Равногорском
покрету са собом су носили и своје оружје. Од оних који су
оружје скривали оно је на силу одузимано. Трећи начин снабдевања био је преко Енглеске војне мисије. При Штабу Нишавског корпуса постојала је Енглеска војна мисија у саставу: мајор Хок, поручник Бланди, један наредник у цивилу као новинар и преводилац поручник Сотировић. На Сувој планини на
месту зв. Коњско организован је дочек авиотранспорта који је
требало да изабаци опрему и наоружање. У току припреме из
околних села обезбеђена су волујска кола како би се избачена
опрема и наоружање превезли. Али због промене односа снага
на терену и промене политике савезника, са овом праксом се
престало и до овога није дошло.
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НОВЧАНА КЊИГА ГОРСКОГ ШТАБА БР. 45

Оргинална новчана књига Горског штаба бр.45 са документима привременог издавања, предата је на дан 19. октобра
1944. године на чување Влајку Лукићу из Габровнице, услед
блокаде од старне партизана. Сав новац који је био на лицу места понео је са собом командант Горског штаба бр.45. Истог
дана Влајко Лукић је ухапшен од стране партизана и касније
стрељан у Књажевцу. Четници су након извесног времена поново дошли у кућу Лукића и од оца покојног Влајка затражили
ову књигу и остале ствари које су оставили на чување, али су
сазнали да су партизани све однели са собом.
Због овога је начињена привремена новчана књига Горског штаба бр.45 коју су оверили артиљеријски капетан I класе
Душан Д. Петровић, пешадијски наредник водник Бранислав
Вучић и граничар каплар Милан Д. Милкић.
Пренето из старе новчане књиге

582.660
утрошено

Од Ланцерта (2 златника)
60.000
Свега примљено:
642.660
Свега утрошено:
84.000
Остаје за пренос
558.660
20.09.1944. Породици капетана Душана Петровића,
на име помоћи
25.000
22.09.1944. За набавку жита за резерву Тодору
Микићу из Габровице
12.000
27.09.1944. За набавку жита за резерву Добросаву
6.000
15.10.1944. Предато Милену Димитријевићу из
Габровице, да уситни но у међувремену
ухавћен од старне партизана и стрељан
те се новац не може наплатити.
30.000
17.10.1944. Породици „Светозара“ Зорана из
Габровнице, кога су партизани стрељали,
као припадника равногорског покрета
11.000
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Свега утрошено:
Свега примљено:
Свега утрошено:
Остаје за пренос:
Утрошено у току месеца сптембра за издржавање
људства. Испалата вршена преко интенданта
Милана Милкића

84.000
558.660
145.000
413.660
23.000

Утрошено за издржавање људства у току месеца
октобра преко интенданта Милана Милића 62.000

01.11.1944. Потпоручнику Радомиру Петровићу за
издржавање и обавештајну службу
25.000
01.11.1944. Владимиру Тошићу за издржавање и
обавештајну службу

01.11.1944. Поверенику „Буби“ преко Владимира
Тошића као помоћ док је у затвору

01.11.1944. Поверенику „Секи“ преко Владимира
Тошића као помоћ док је у затвору
Свега утрошено:
Свега примљено:
Свега утрошено:
Остаје за пренос:

25.000
5.000
5.000

145.000
413.660
51.000
362.660

02.11.1944. Влајку Лилићу, четнику за издржавање
и обавештајну службу
4.000

08.11.1944. Николи Вучићу (односно Веселиновићу)
Из Засковаца за три пара штављених
опанака по 4.000
12.000

20.11.1944. Зарији Веселиновићу из Топлог Дола
за један пар нових чакшира од клашњи
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10.000

24.11.1944. Милану Митићу из Топлог Дола
за једну нову кошуљу

4.000

28.11.1944. Породици капетана Душана Петровића
док је супруга у партизанском затвору
20.000
30.11.1944. Поклон чобанчићима за драгоцено
обавештење

Свега утрошено:
Свега примљено:
Свеаг утрошено:
Остаје за пренос:

1.000

51.000
362.660
95.000
267.660

30.11.1944. Утрошено за издржавање у току месеца
новембра преко интенданта Милана Милкића 55.000
10.12.1944. Породици Милана Миликића на
име помоћи

10.12.1944. Породици Бранка Вучића на име
помоћи

10.000
10.000

21.12.1944. Утрошено за издржавање људства у току
децембра преко интенданта Милана Миликћа 14.000
16.01.1945. Породици Петра Стојановића „Пазе“ на
име помоћи
јануар 1945. Чедомиру из Стањинца
за куповину лекова
Свега утрошено:
Свега примљено:
Свега утрошено:
Остаје за пренос:

5.000
1.000

95.000
417.660
63.000
354.660

31.01.1945. Утрошено за издржавање људства у току
јануара преко интенданта Милана Милића
24.000
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05.02.1945. Породици капетана Душана Петровића
Бороша на име помоћи
20.000

05.02.1945. Вукашину Ћирићу из Стањинца за
обавештајну службу и као помоћ што
је сиромах
12.02.1945. Вукашину Ћирићу из Стањинца
за три пара говеђих опанака

15.02.1945. Светозару Стојковићу из Трешњице
за 50 кг кукуруза

20.02.1945. Јован Јовановић из Пајежа, курир до
Пирота и Јаловик Извора
Свега утрошено:
Свега примљено:
Свега утрошено:
Остаје за пренос:

28.02.1945. Утрошено у току месеца фебруара
за издржавање људства, преко интенданта
Милана Милкића

31.03.1945. Утрошено у току месеца марта за
издржавање људства, преко интенданта
Милана Милкића

30.04.1945. Утрошено у току месеца априла за
издржавање људства, преко интенданта
Милана Милкића

Јовану Николићу из Стањинца дато у месецу
фебруару 1945. за набавку жита
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3.000
10.000
5.000
1.000

63.000
354.660
289.660
65.000
28.740
30.000
20.920
150.000

Радивоју Аранђеловићу из Вртовца на чување предато
у новембру 1944. год. Овај новац треба тражити
када исти буде демобилисан
50.000
Свега утрошено:
Свега примљено:
Остаје за пренос:

289.660
65.000
65.000

01.05.1945. Примљено у југословенским (Титовим)
динарима (два златника х 5.000 српских динара) 65.000

Првог маја 1945. године престао је да важи српски динар
(Недићев) а ступио је на снагу југословенски (Титов) динар, чија је вредност 20 пута увећана од српског динара
тј. приликом смене српских динара са југословенским
исплаћивано је само 5%.

01.05.1945. Од примљених 65.000 динара
(2 златника х 5.000 српских динара)
12.05.1945. Од ДРП (?)
5.000
Свега примљено:
Свега утрошено:
Остаје за пренос:

4.450
9.450
5.000
4.450

31.05.1945. Утрошено у току месеца маја за издржавање
преко Милана Милкића
1.030
30.06.1945. Утрошено за издржавање у месецу јуну преко
Милана Милкића
1.770
10.07.1945. Куриру до Београда, путни трошак. Курир
је познавао Милан Милкић, курир је из Буџака
20.07.1945. Јовану Ристићу из Топлог Дола за 1
нови капут од вуненог сукна

1.000
750
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21.07.1945. Јовану Ристићу из Топлог Дола За 1 пар нових
чакшира и 2 пара нових чарапа од вуне
450

Свега утрошено:

5.000

Свега утрошено:

Свега утрошено:
Пренето:

22.07.1945. Од Јордис – Јоца Ћирић

16.08.1945. Од Д. О. И од М. Из Буџака новац донео
Бранко Џука
Свега примљено:
Свега утрошено:

Остаје за пренос:
21.07.1945. Бранку Вучићу за издржавање патроле

31.07.1945. Утрошено у месецу јулу за издржавање
људства преко интенданта Новице Давидовића,
наредника
05.08.1945. Куриру за Пожаревац и Београд
Пера Ицин из Засковаца

05.08.1945. Куриру за Књажевац и околину, курира је
нашао Бранко, курир је ишао у Књажевац за
Бранкову кожу

07.08.1945. Четри метара клашњи за 1 пар чакшира по
150 динара метар Јоца Ћирић из Топлог Дола
18.08.1945. За 3 пара пресних говеђих опанака по 175
Максим из Топлог Дола
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4.450
2.000
3.000
9.450
4.307
5.143
100

1.882
1.000
200
600
525

Свега примљено:
Остаје за пренос:
19.08.1945. Утрошено за издржавање људства од 01. до
19. августа преко интенданта Бранка Вучића
24.08.1945. Влајку Лилићу за издржавање патроле

30.08.1945. За 2 пара говеђих опанака по 200 динара
и 2 пара нових чарапа по 30 дин. за Душана
Петровића. Јован Ћирић му набавио опанке
30.08.1945. За шивење 1 пара чакшира
Васил Здравковић из Засковаца

30.08.1945. За један нови пуловер са рукавима
Бранко Џука је узео у Буџаку
31.08.1945. За једну шубару
Влајко Лилић је узео у Буџаку

4.307
5.143
3.680
1.463
1.960

350

460
100
450
360

Свега утрошено:
Пренето са претходне стране:

3.680
1.463

18.09.1945. З. Ч. (донео Бранко Џука)

1.000

01.09.1945. ДР.

20.09.1945. Чеда из Буџака (донео Миле)
Свега примљено:
Свега утрошено:

5.000
2.000
9.463
5.855
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Остаје за пренос:

05.09.1945. Утрошено за издржавање људства од 20.08.
до 05.09.45. Преко Милана Милкића
1.328
19.09.1945. Бранку Вучићу за издржавање патроле

19.09.1945. За 2 пара опанака (из Балта Бериловца)
20.09.1945. Породици Душана Петровића Бороша
29.09.1945. За издржавање људства у Засковцима
Петар Ицин за храну

3.608

150

500

3.500
317

30.09.1945. за шивење 2 пара гаћа Петар Ицин
из Засковаца
60
30.09.1945. Утрошено за издржавање људства од 06.09. до
30.09.1945. Давидовић В. Новица
2.934
Свега утрошено:

5.855

05.10.1945. Новац који је намењен мојој породици
нисам могао да доставим

5.000

28.10.1945. Утрошено за издржавање људства од 01.10.
до 25. 10. 1945. Преко Влајка Лилића

1.680

20.12.1945. Риста Џунић из Топлог Дола

1.000

Пренето са претходне стране:

20.12.1945. Дао ми је Миле Милкић свој новац

3.608

1.000

30.11.1945. Утрошено за издржавање људства у времену
од 28. 10. до 30.11. 1945.
2.755
Наредбом од 7. октобра 1943. године министра војске,
морнарице и ваздухопловства и начелника штаба Врховне команде армијског генерала Драгољуба Михаиловића сазнајемо
да је на његов предлог Врховни командант Њ.В.Краљ Петар II
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унапредио за ратне заслуге артиљеријског капетана II класе
Душана Петровића у чин артиљерисјки капетана I класе. Овај
указ о унапређењу изашао је 1. октобра 1943. године.71

Факсмилин наредбе са Дражиним потписом

Крајем 1943. године долази до битних промена у акцијама које су биле планиране а које је требало спровести на терену.
Из заповести коју је издао командант Лужничке бригаде потпоручник Мика Туфегџић „Рудолф“ од 14. новембра
1943. године сазнајемо да је детаљно било испланирано ослобађање целокупног нишавског среза:

„Бугарске трупе налазе се дислоциране у местима: Велико Боњинце, Љуберађа, Бабушница, Пирот и Цариброд у јачини
која се непрестано мењала, сем у Пироту (око један здружени одред) и Цариброду (око један здружени пук), док су у осталим местима само полицајци у јачини око 40 људи. Недићевих одреда

71
Оргинална Наредба налази се у Историјском архиву у Пироту, Фонд: Пирот и
околина 1941–1945.
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има у Белој Води и дуж демаркационе линије, али они не представљају никакву нарочиту снагу и већином ће прићи нама. Љотићевих добровољачких одреда нема, а ако се негде појаве, сматрати их за окупаторе. Партизанских одреда нема, али са месним
партизанима треба рачунати свуда. На пребацивање партизанских одреда из Бугарске, треба рачунати са сигурношћу а нарочито из области Трна у наш срез.
Задатак корпуса бр.45 је да избије на стару југословенску
границу (од пре 6. априла 1941. год.) срезова: лужничког, царибродског и нишавског, да овлада југословенским караулама, да
притом униште све окупаторске, издајничке и партизанске трупе,
као и остале, које би се евентуално супротставиле при ослобођењу Пирота, Бабушнице, Љуберађе, Великог Боњинца и Цариброда, као и осталих места и успостављање чврсте војничке власти.
Десно од нас налази се Власотиначки корпус а лево средња колона корпуса на линији: Бела Паланка–село Понор–Пирот.
Испред нас нема наших трупа, али са нашим, до сада још
необавештеним људима, који ће се вероватно дићи на оружје,
чим осете устанак.
I фаза:

Н А Р Е Ђ У Ј Е М:

1. Командант 1. батаљона на дати знак пресећи ће телефонске везе на сектору границе. Велико Боњинце-Остатовица
(закључно), извршити препад на бугарске карауле у наведеном
сектору, а потом организовати напад са целим батаљоном на Велико Боњинце. По заузећу Великог Боњинца, прекопати пут Ниш–
Љуберађа код млина у близини срдокраће путева: Ниш–Љуберађа и Власотинце–Љуберађа, као и пут Власотинце–Љуберађа код
села Мезграја и исте бранити ватром. У близини наведених места
израдити и препреке од материјала нађеног на лицу места и бранити их најснажније ватром.
Командант 3. батаљона, на дати знак пресећи ће телефонске везе на граничном сектору: село Остатовица (искључно)
— село Братишевац (закључно), извршити препад на бугарске карауле у наведеном сектору, а потом организовати напад на Љуберађу. По заузећу Љуберађе, прекопати пут и израдити препреке
од материјала који се нађе на лицу места и исте бранити најјачом
ватром. Ово учинити на месту код воденица где почиње ждрело
између Љуберађе и Горчинца.
Командант 2. батаљона да на дати задатак препадом заузме Белу Воду, пресече телефонске везе на граничном сектору:
село Братишевац (искључно), село Горње Крњино (закључно), вр84

ши препад на бугарске карауле у наведеном сектору, а потом организовани напад на Бабушницу. По заузећу Бабушнице одмах
пресећи телефонску везу са Пиротом и Трном и приступити прекопавању путева и изради препрека и то на путу: Љуберађа–Бабушница, Пирот–Бабушница и Бела Паланка–Бабушница. Организоване препреке бранити са најачом ватром.
2. Команданти 1. и 3. батаљона по извршеном задатку и
остављању потребног броја људства за препреку, кренуће одмах
према Бабушници и потпомоћи заузимање исте.
3. На својим реонима, команданти батаљона приступају
одмах разоружању и уништавању свих непријатељских, партизанских и осталих противничких организација. Политичаре и лопове
старе Југославије одмах хапсе. Распуштају општинске и управне
власти у местима на данашњој нашој територији. А на Бугарској
територији све власти одмах хапсе и спроводе среском команданту у месту где се тог момента исти буде налазио.
4. За време ове фазе ја ћу се налазити на правцу Богдановац–Линово–Бабушница.
II фаза

1. По овлађивању наведених места у првој фази и извршеној предаји среза среском команданту чије ће седиште у овој
фази бити у Бабушници, бригада се прикупља на простору: село
Драгинац (где ће бити 1. батаљон)–Бабушница (где ће бити 3. батаљон). Командант 2. батаљона кренуће са својим батаљоном
правцем: Бабушница–село Драгинац–село Александровац–Камбелевац–село Стрелац. Од Стрелца ће једну половину батаљона
упутити за Дашчани кладенац правцем: село Стрелац–село Раков
До–село Црвена Јабука–Дашчани кладенац, а са другом половином батаљона кренуће правцем: село Валниш–село Студена–село Звонце–село Искровци и избити на Петачинце те тако затворити правац који води са бугарске територије дуж реке Јерме на нашу територију. Са својим батаљоном групно распоређеним и на
напред изложени начин спречаваће се прелаз преко границе од
стране Бугара и свих деструктивних елемената.
2. По извршеном прикупљању бригаде на линији: село
Драгинац–Бабушница, бригада ће кренути наступним маршем за
Пирот правцем: Бабушница–село Пасјач–село Расница–Нова Мала–Пирот–Цариброд. Командант 3. батаљона одредиће две чете
у предходницу са правцем кретања одређеним за бригаду, а командант 1. батаљона одредиће једну чету у побочницу у правцу:
Бабушница–Гарваница(986)–Ропотски врх (906)–Кале (692)–Божурато–утврђење нишавске долине. За време марша, везу са Вла85

сотиначким корпусом одржаваће командант 1. батаљона на граници среза Лужничког и Власотиначокг, а са средњом колоном
нашег корпуса одржаваће команднат 3. батаљона на линији: Бела
Паланка–село Понор–Пирот.
3. Команданти 3. и 1. батаљона извршиће напад на касарну у Пироту и то: командант 3. батаљона извршиће напад из
Нове Мале, а командант 1. батаљона преко Селимове падине и
воденице источно од касарне. Командир чете 1. батаљона који је
био у побочници у заједници са бригадом Крум извршиће напад
на утврђење Нишавске долине. За време овог марша налазићу се
на првацу кретања колоне, а при нападу на касарну и утврђење
Нишавске долине, бићу са 3. батаљоном.
4. По овлађивању наведеним објектима, бригада ће кренути наступним маршем путем: Пирот–Цариброд. У претходницу
ће командант 1. батаљона одредити две чете, а бригада Крум организоваће побочницу на правцу: Нишавска долина–кота 449–кота 441–Ружино поље (421)–кота 518–село Срећковац–село Гојин
Дол–Сребрена–Цариброд. Напад на део Цариброда са десне
обале реке Нишаве извршиће се концентрично и то: 1. батаљон
напашће у правцу електричне централе закључно главна улица
од железничке станице до центра. 3. батаљон бригада Крум напашће од железничке станице путем Цариброд–Софија искључносеверном падином кота 772 закључно.
5. Са овлађивањем Цариброда на десној обали реке Нишаве, бригада ће у заједници са бригадом Крум посести стару југословенску границу и то: 3. батаљон посешће групно са својим
батаљоном део границе десно од села Врапча (искључно) па у
лево до села Доња Невља (закључно). Код села Петачинци ухватиће везу са командатном 2. батаљона наше бригаде. Командант
1. батљона посешће групно са својим батаљоном део границе: село Доња Невља (искључно) — Победа (закључно). Код села Доње Невље ухватиће везу са 3. батаљоном наше бригаде. Бригада
Крум затвориће правац у долини реке Нишаве и ухватиће везу са
батаљоном наше бригаде код карауле „Победа“. За ово време ја
ћу се налазити у селу Трнски Одоровци.
6. ПРОТИВАВИОНСКА ОДБРАНА: а) Активна: батаљони
ће се старати о својој одбрани сопственим средствима. б) Пасивна: при покретима користити сеоске путеве и стазе који су заклоњени, а при застанцима још и маскирањем.
7. ПРОТИВ-КОЛСКА ОДБРАНА: а) Активна: батаљони
ће се старати о својој одбрани сопственим средствима. б) Пасивна: Свуда порушити пропусте на друмовима а ове прекопати и ватром бранити. Употребити запречавање на погодним местима и
користити заклоне и тешко пролазна или неприступачна места.
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8. РУШЕЊЕ И ЗАПРЕЧАВАЊЕ: Команданти батаљона
извешће према добивеном упутству у првој фази, а накнадно ће
примити и план за исто.
9. ВЕЗА: Док се не добију радио станице биће: куририма
пешке и на коњима. Поред тога, ракетама и сигналним барјацима.
Команданти 1. и 3. батаљона упутиће одмах по једног курира у
Штаб корпуса у Белој Води, а сви команданти батаљона и командант бригаде „Крум“ по једног курира у штаб бригаде.
10. САОБРАЋАЈ: Од почетка акције, па до даљег наређења забрањује се целокупан саобраћај на територији ове бригаде. За кретање војних лица и идентификацију од старне овог штаба издаће се објаве са личним описом и са тачно ограниченим
правцем и временом кретања. Прекршај овог наређења решаваће
штаб корпуса.
11. ИСХРАНА, СНАБДЕВАЊЕ И КОМОРА: За исхрану
користити наша складишта, која су већ организована и припремљена. При прелазу на туђи реон снабдевање ће бити са тог реона. Ратни плен од непријатеља допуњаваће исхрану.
12. САНИТЕТСКА СЛУЖБА: рањене и болесне команданти батаљона ће по могућству превијати код себе, а потом евакуисати у овај штаб ради предузимања даљих мера.
13. ИЗВРШНА ЗАПОВЕСТ: за почетак главне акције команданти батаљона добиће наређење непосредно из овог штаба.“72

Овај план никада није заживео пре свега због ситуације
на терену а која ће временом бити све тежа и неповољнија по
организацију Равногорског покрета у целини, па тако и у пиротском и лужничком крају. А и бројно стање бораца који су
били на располагању и активних и оних у резерви, није омогућавало спровођење оваквог плана у дело.
Намера команданта Нишавског корпуса била је да се са
Суве планине пређе демаркациона линија и крене ка Звонцу у
намери да се очисти терен од партизана и да се тамошњи народ привуче на њихову страну. Мајор Видановић је о томе
обавестио и бугарског околијског начелника у Бабушници како
приликом чишћења терена од комуниста не би имао проблеме
са бугарским окупационим властима. У том циљу командант
Нишавског корпуса мајор Видановић издао је наређење за кон-
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центрацију: Друге пиротске, Царибродске и Лужничке бригаде
на Сувој планини и привремено их потчинио капетану Туфегџићу. Укупно око 120 четника у поподневним часовима 30. новембра 1943. године мајор Александар Видановић Виктор постројио је предвиђене бригаде за акцију и одржао говор:
„Одлазите у борбу против комуниста са оне стране границе и морате их храбро и без милости уништавати. Партизане, комунисте и њихове симпатизере, треба све побити а Брку
живог довести и обесити га овде на Сувој планини. Треба да
очистите тај терен и створите услове да се улогоримо на Столском вису“. 73
Војницима је подељен пропагандни материјал и слике
Краља Петра II да се раздели у селима под бугарском окупацијом. На путу за село Валниш и Студену на самој демаркационој линији капетан Туфегџић је окупио све четнике и поручио
им:
„Војници, ви сте већ чули од команданта корпуса где
идемо и какав задатак имамо. Ја желим само неколико напомена. Знајте да су партизани лукави и да нам борба, ако до ње дође, неће бити лака. Имајте у виду и то да су они завели народ
са оне стране границе и не искључујте могућност да њихови
симпатизери употребе оружје противу нас. Борба има да буде
на живот и смрт. Али знајте, од вас захтевам храброст и кога
видим да из борбе одустане, убићу га, а ако мене неко примети
нека ме убије“.74
За прелазак преко границе одређени су водичи: у току
преласка Ђорђевић Стеван, преко села Сурачево до пута за село Камблевци Мијалковић Спира а одатле двојицу из села Валниш, У Валнишу капетан Туфегџић одредио је командира Вујовића да са 20 бораца пође у село Студена. У овој групи били
су и Андрејић Богољуб и Милић Мирко. Пошто су испитали
терен и сазнали да нема партизана, упутили су се према кућама Златановић Алексе и Милић Димитрија који су према њиховом сазнању били сарадници партизана и требало их је ликвидирати као опомену другима да се сарадња са комунистима
плаћа главом. На повратку из Студене ова група је журила да
73
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се придружи главнини јединице која се налазила изнад Валниша на месту званом Заједница. Поменути Андрејић Богољуб
као добар познавалац терена ишао је испред колоне. Док се
приближавао зачељу своје јединице постављена стража је, мислећи да су партизани, отворила пушчану паљбу у којој је Андрејић рањен а један борац смртно страдао.
Децембра 1943. године Нишавски четнички корпус извршио је концентрацију својих бригада опет на Сувој планини,
одакле је један део људства кренуо у правцу Пусте Реке да са
тамошњим борцима изврше чишћење терена од комуниста.
Код села Ступице састали су се са Тимочким четничким корпусом и Штабом групе корпуса и кренули преко Мораве и код
села Косанчића сукобили се са 2. јужноморавском бригадом.
Врховна команда ЈВуО почетком 1944. године издала је
низ наређења у циљу чишћења Србије од комуниста. У циљу
ове акције издата је наредба команданту Делиградског корпуса
да затвори правце према Малом Јастрепцу и Морави док је мајор Кесеровић вршио нападе на реону Расинске бригаде. Ова
акција је требало да се заврши у току зиме. Командант Нишавског корпуса мајор Младен Младеновић Виктор позван је у Врховну команду ради инструкција за даљи рад. У његовом одсуству, дужност команданта корпуса преузео је мајор Александар
Виденовић Еуген.
1. Групом бригада: Лужничком, 2. пиротском, Царибродском и летећим бригадама Нишавског корпуса непосредно
управља и командује у циљу коначног уништења комуниста на
делу од Црне Траве до Нишаве мајор Еуген.
2. Групом бригада: 1. пиротском, 1. белопаланачком на
делу пиротског и белопаланчког среза на десној обали Нишаве
је командант Душан Петровић Борош.
Поред поменутих формиране су још три групе бригада
са командантима за деловање на простору југоисточне Србије.
Сви команданти имали су задатак да организују обавештајну
службу на својим реонима као и преко граница својих рејона,
тако да увек морају бити обавештени о појави и кретању комуниста како према својим рејонима тако и према суседним. Сваки командант имао је задатак да пошаље код свог претпостављеног као и потчињеног курире ради што бржег обавештава89

ња. Чим се у једном рејону уочи појава комуниста, надлежни
командант их одмах напада а у исто време извештава десног и
левог суседа да и они концентрично изврше напад на њих ради
уништења. Ради овакве међусобне испомоћи одређене су бригаде за деловање на десној и левој обали Нишаве. У том циљу
вршена је и попуна јединица људством односно резервистима
којима су слати позиви да се јаве одређеним штабовима. Тако
издвајамо позив који је добио извесни Соколовић Вукадин из
села Сињац, потписан од капетана Душана Петровића Бороша
тадашњег команданта 1. пиротске бригаде. Иначе овакав позив
су добијали резервисти широм Србије. Позив гласи:
„Начелник штаба Врховне команде и Министар војске,
морнарице и ваздухопловства Краљевине Југославије, а на основу позива Врховног Команданта Њ.В. Краља, као и на основу одлуке Краљевске Југословенске Владе, достављене преко Краљевске владе бр.323 од 1943. године, НАРЕДИО ЈЕ:
„Да све оружане снаге стављене и вођене од држављана
Краљевине Југославије и на њеној територији, као и сви држављани Краљевине Југославије који као такви подлежу закону о
војној обавези, имају се ставити под команду Врховне Команде
Југословенске Војске у Отаџбини и потчињавати се њеним наређењима!“
На основу изложеног позива се Соколовић Вукадин из
Сињца да се на дан 10. фебруара 1944. године БЕЗ ИКАКВОГ ИЗГОВОРА пријави штабу 1. Пиротске бригаде.
Доносилац позива даће потребна упутства за проналазак
команде која Вас позива. Неизвршење овог наређења, или проказивање истог такозваним српским или окупаторским властима повлачи последице Војног кривичног законика и Закона о устројству
војске, морнарице и ваздухопловства Краљевине Југославије и то
само СМРТНУ КАЗНУ.
Свако указивање помоћи оружаним снагама које се не
потчињавају Врховној Команди ЈВуО, сматраће се у смислу законских прописа као акт непријатељства према југословенској војсци
и Краљевини Југославији“.75

Пролећни поход НОВЈ на Србију указао је официрима
ЈВуО на озбиљност и снагу супарника, па се већ половином
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маја 1944. године приступило припремама за коначан обрачун.
Схватило се са каквом војском располажу партизани, па је требало предузети све мере ради сузбијања или уништења њихових снага. Једна од најважнијих војних мера било је укрупњавање јединица, стварањем групе корпуса, или посебних фронтова. Још 26. марта 1944. год. генерал Михаиловић је наредио
стварање Команде источног фронта коју су сачињавали Власински, Нишавски, Књажевачки и Тимочки корпус. За команданта фронта постављен је пуковник Драгослав Павловић.
Према наредби од 17. априла 1944. године генерал Михаиловић извршио је прерасподелу командних дужности и то:
за вршиоца команданта Чегарског корпуса поставио је капетана II класе Мирка Ћирковића, дотадашњег команданта Сврљишке бригаде, за вршиоца дужности команданта Нишавског
корпуса артиљеријског капетана I класе Душана Петровића Бороша, дотадашњег команданта 1. пиротске бригаде. Претходни
команданти мајори Милован Поповић и Александар Видановић позвани су у Врховну команду како би преузели нове дужности у Штабу Врховне команде.
Једна од првих наредби новопостављеног команданта
Нишавског корпуса Душана Петровића Бороша издата 17.
априла 1944. године била је да се изврши регрутовање младића
рођених 1919–1924. год. Тако је за сваку општину био расписан тачан број регрута који је требало да да. Основ за узимање
регрута по општини био је да на 165 становника долази 1 регрут. Регрути су морали да испуњавају следеће услове: морали
су бити телесно и душевно потпуно здрави и развијени, и морали су бити првенствено из најбогатијих домова. По овом наређењу они су морали да остану у ЈВуО 6 месеци и то би им
се време рачунало као војни рок. Како се даље каже, од овога
ће зависити организација Равногорског покрета. Општине ће у
сарадњи са командирима села, а ови са сеоским равногорским
одборима, са пуно правилности и љубави према нашој организацији извршити избор тражених регрута по селима. Изабрани
регрути су морали бити доведени на одређена зборна места
најдаље до 30. априла. 76
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На територији Буџака капетан Д. Петровић Борош са
својом јединицом углавном је боравио све до маја 1944. године
када је добио наређење да се јави Штабу бр.45 који се тада налазио у лужничком селу Ресник. На путу за Ресник он се у селу
Копривница састао са новим командантом штаба бр.180 мајором Весићем који му је предао наређење ВК о његовом постављењу за команданта Нишавског корпуса. У Реснику је извршена примопредаја штаба бр.45 а своју дотадашњу бригаду
Борош је предао Бати Стефановићу из Чегарског корпуса. О
свом кретању у овом периоду Борош каже:
„Као командант корпуса са штабом и људством сам се
кретао углавном на територији белопаланачког среза и то око
села: Бела Вода, Мокра, Горња и Доња Коритница, Клисура,
Моклиште све до Шпаја.“
Један од ретких сукоба бораца ЈВуО и партизана на
овом терену догодио се маја месеца 1944. године на Сувој планини. Партизани, односно њихова 7. бригада одлучили су да
изврше пробој према Сувој планини након офанзиве коју је
предузела бугарска војска. Партизанска колона се кретала
правцем од села Грнчар према Богдановцу у жељи да се што
пре домогне Суве планине јер је била изложена и нападима непријатељске авијације. У том тренутку изнад села Богдановца
налазио се један батаљон четника. 14. маја у поподневним часовима на Ракош је стигао и Нишавски корпус под командом
капетана Бороша који је желео да искористи прилику и спречи
партизане да се домогну планине. Према једној верзији један
батаљон 7. бригаде постављен је у заседу са задатком да четнике пусти ближе а затим отвори паљбу. Други батаљон на неколико стотина метара даље имао је задатак да отвори паљбу а
затим да се повуче као да бежи. Када су четници ово приметили они су кренули за партизанским батаљоном који је бежао и
у том тренутку су наишли на паљбу из пушака првог партизанског батаљона. Након оваквог изненадног напада, многи четници који нису погинули и преостали борци Нишавског корпуса прикулпили су се у селу Шљивовик. Према овој верзији погинуо је 21 борац Нишавског корпуса, од којих 6 из Лужнице а
више њих је заробљено. Поред погинулих и рањених на обе
стране било је и заробљених, како партизана тако и четника.
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Један од погинулих на партизанској страни био је и Тодоровић
Богољуб иначе учитељ из Раснице који је сахрањен код школе
у селу Драговље. Неколико партизана је напустило своје јединице и у Белој Паланци пријавили су се четницима.77
О овом догађају командант Борош каже: „Маја месеца
добио сам наређење од команданта Штаба бр. 180, Весића, да
је већа група партизана дошла на Суву планину из правца Бугарске и да их морам протерати са тог терена. У наређењу је
писало „нападните их“. Ја сам кренуо са 2. белопаланачком
бригадом, 2. пиротском, лужничком, царибродском и штабом
корпуса. У току пута издао сам директиве која ће бригада где
да се развије. Наша претходница је наишла на партизане и
отворила ватру, мада сам ја наредио да се ватра не отвара без
мог одобрења. Ми смо затим кренули напред и развили се према ранијем договору, али су партизани осули ватру на наше
лево крило и војници су почели да се повлаче. Касније је и десно крило попустило и настало је опште повлачење. Партизани
су прошли и наставили према Рињу, а ми смо почели са штабом корпуса да се прикупљамо код Шпаја. Имали смо 18 мртвих и 10–12 рањених док је 36 заробљено. Погинули су сахрањени, неки у Белој Води а неке су однели њихове породице“.78
Из Извештаја који је упућен команданту Горског штаба
бр.183 од 19. маја 1944. године такође сазнајемо да је дошло до
борбе између партизана и четника неколико дана раније. Командант 2. батаљона ја са својом јединицом обишао терен на
коме је неколико дана раније вођена борба. Наишао је на неколико гробова од којих је један је био гроб неког италијана Аксандера а у остала два били су сахрањени партизани. Један од
њих био је Лепојевић Богољуб. У селу Штрбовац били су сахрањени четници Урошевић Богосав из штаба бр.45 и један
четник из 2. пиротске бригаде. Према изјави сељака у атару села Богдановца, са ове и оне стране демаркационе линије погинуло је преко „тридесет партизана“ чији идентитет није утврђен.79
Ђура Златковић, Зла времена, стр.376–377.
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Јуна 1944. године у борби против 9. српске бригаде и
Нишког партизанског одреда, четници Нишавског корпуса били су поражени и том приликом на њиховој страни погинули
су командант белопаланачке бригаде Сава Петровић Леополд и
Маринковић Славко, учитељ из села Грнчара.
И о овим дешавањима Борош се сећа:
„У лето 1944. године Радојевић ме је обавестио да се
према Крчимиру налазе неке партизанске јединице. Тада сам
добио наређење да преко Богдановца пођем према Крчимиру,
да би се партизани протерали, а Мирко Ћирковић ће од Гаџиног Хана и Заплања. Људсвто белопаланачке, лужничке и штаба корпуса учествовало је у овој акцији. Један део је пошао косом уз гребен од Богдановца и требали су да избију на гребен,
да би нас штитили од заобиласка партизана. Са мном је други
део пошао од Штрбовца према Крчмару. На средини пута између Штрбовца и Крчимира ја сам спазио јаке партизанске
снаге и наредио да се зауставимо. Партизани су отворили ватру на наше снаге које је водио Милисав Станковић и они су се
повукли. Касније смо се прикупили у Реснику и пребацили за
Шљивовик…“80
Како су припадници Равногорског покрета очекивали
скори почетак свеобухватне савезничке акције да би и они почели са већим акцијама на ослобађању отаџбине, вршили су
сталну припрему пре свега у организацији јединица и припреми људства. Ово сазнајемо из упутства од 21. јуна 1944. године
а које се тиче сталног вршења обуке које је било упућено Нишавском корпусу.
„Из резултата борби које су вођене у последње време на
реонима горских штабова 45 (штаб Нишавског корпуса), бр.65
и бр.190, показало се јасно да се обука старешина и војника
није уопште изводила, или ако се изводила на појединим местима то је било површно и није дало никакве резултате. Да је
важност обуке схваћена правилно и да је изведена као што је
то наређењима до сада већ више пута било прописано, не би се
дешавало да поједини борци напуштају положаје и бојиште
без ичијег знања и одобрења и иду право својим кућама. Поједини команданти одводили су своје јединице и бежали десети80
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нама километара након само неколико пуцња, и то без ичијег
знања, без ичијег одобрења без да су ма кога претпостављеног
известили о одласку. За сва оваква бекства нико није одговарао
или пак стрељан, што је утицало на морал и дисциплину код
припадника покрета. Ово су били јасни докази да старешине
нису ни изводиле обуку, нити су показивали својим потчињенима основна знања из борбене обуке. Заповести нису издаване, или ако су издаване оне су биле нејасне па војници после
пораза нису знали куда ће се повући или где ће им бити резервни положај и шта треба да раде. Зато се дешавало да од три
пута слабије групе партизана четници доживе пораз и то не само један, него више корпуса“.
Како се ово више не би понављало командант Нишавског корпуса капетан Душан Петровић Борош издао је наређење да се у горским штабовима бр. 45, бр.64 и бр.190 и њима
непосредно потчињеним образују курсеви на којима би се официри и војници једновремено обучавали. Посебно је наглашено да се формирају десетине и тројке које би биле задужене за
следеће специјалности:
— тројке и десетине за продирање у позадину непријатеља са задатком: стварање панике и нереда,
— за чување крила, бокова и позадине,
— за вршење полицијске службе, легитимисања свих
непознатих лица, хапшење, праћење сумњивих лица и сл.
— тројке бомбаша за изненадне нападе
— јуришне тројке за нападе на најосетљивије положаје непријатеља.
Команднати горских штабова бр.45, бр.64 и бр.190 су
сваки за себе организовала обуку према месним приликама, јачини јединица и броју способних старешина. Они су упозорени да ће се приликом обиласка посебно контролисати извршена обука, борбена готовост и способност јединица а неспособне и необучене старешине ће бити смењиване на лицу места.
Такође позвани су сви команданти бригада да се 25. јуна 1944.
год. јаве у штаб корпуса и да са собом поведу по два команданта батаљона на једнократни курс који ће трајати 4–5 дана.81
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22. јуна 1944. године командант Нишвског корпуса, у
складу са ситуацијом на терену а и предвиђањем онога шта ће
се дешавати, издао је наређење Стр. Пов. Бр. 475 по коме је
требало формирати један батаљон од 300 добро наоружаних и
опремљених војника са добрим старешинама за акцију у саставу летеће бригаде. За формирање овог батаљона људство би
требало да обезбеде следеће јединице:
1. командант горског штаба бр. 45/I, једну чету од 100
људи са одговарајућим старешинама и три аутоматска оруђа.
2. командант горског штаба бр. 182 даће 80 војника са
припадајућим старешинама и три аутоматска оруђа
3. командант горског штаба бр. 183 даће 100 људи са
три аутоматска оруђа као и потребне старешине.
4. командант горског штаба 45/3 учествоваће са свим
својим људима.
Ови команданти ће одмах формирати ове јединице и
непрекидно их вежбати у духу издатих наређења за извођење
обуке. Људе је потребно снабдети обућом, исправним оружјем
са што више муниције. Дан и правац поласка биће јављен накнадно, али то наређење може уследити сваког часа те због тога све мора бити спремно сваког момента за покрет.82
Занимљиво је издвојити један догађај из лета 1944. године. Са Равне Горе мајор Видановић и политички представник Врховног штаба Вучићевић кренули су са новим инструкцијама. Вучићевић је ишао возом преко Београда а мајор Видановић је свратио у Бољевац код мајора Љубе Јовановића „Патка“ и од њега добио препоруку за везу са Бугарима у Нишкој
Бањи. У селу Клисура код Беле Паланке састали су се и договорили о предстојећем разговору који су требало да обаве са
начелником штаба окупационог корпуса пуковником Ивановим. Вучићевић је отишао за Нишку Бању а након неколико дана придружио му се мајор Видановић. Овде су се упознали са
извесним Гавром Тодоровићем преко кога је и организован састанак са Ивановим. У ствари Гавра Тодоровић је било конспиративно име Драгише Цветковића, бишег председника југосло82
Оргинално наређење налази се у Историјском архиву Пирот, Фонд: Пирот и околина 1941–1945. ЧА.

96

венске владе, који је за време рата боравио у Нишкој Бањи.
Овај састанак је одржан у бановинском хотелу, али без било
каквог договора. Након овога Вучићевић се вратио за Ниш а
мајор Видановић отишао је за Белу Паланку.83
Следећи покушај да се ступи у везу са Бугарима покушан је преко учитеља Чедомира Милошевића из Пирота. Он је
са писмом и визиткартом Вучићевића отпутовао за Софију, али
пошто је тих дана овај град бомбардован од стране савезника,
Георгијева је нашао у селу Свође. Георгијев је Милошевићу
рекао да није овлашћен да заказује преговоре са Југословенима, па су се договорили да Петар Тодоров, бивши министар
финансија који је био за то овлашћен а овога пута одсутан из
Софије, касније дође у Пирот и преко Милошевића дође у везу
са Вучићевићем. До поновног сусрета није дошло. По повратку из Софије Милошевић је дошао у Белу Воду код Бабушнице
где је мајора Видановића упознао са резултатима разговора у
Софији.84
Почетком јула месеца 1944. године Радиша Петровић
Ланцерт обавестио је Бороша да бугарски пуковник Монев жели да се састане са неким од команданата из покрета генерала
Михаиловића. Борош је пристао и у том смислу написао следеће писмо: „Уважени господине пуковниче, у вези са вашом
жељом да се састанете са Дражиним командантом, ја пристајем да дођем на састанак, преко везе која ће уговорити,
човек послат са моје стране“. Писмо је писано на бугарском.
О овоме Борош каже: „На састанак сам пристао у нади
да ћу разговарати са човеком Бугарином који није германофил.
Након десетак дана отишли смо ја и Радиша на састанак у близини села Братишевца. Од бугарске стране био је ађутант пуковника Монева, један потпоручник и један полицијски официр. Састали смо се дању, на једном пропланку. Разговарали
смо о акцији против партизана на терену Старе планине, Црне
Траве и Трна у Бугарској. Састанак је трајао око један сат а затим смо се вратили у штаб корпуса… Такође у лето 1944. године око Богдановца Бугари су били посели границу јер су дан
83
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пре тога туда прошли партизани. Бугари су ме преко сељака
обавестили да им ја дам ракетом знак где се партизани налазе и
да ли ми је потребна помоћ. Ја сам рекао сељаку да им каже
како ме није пронашао. . . „85
О дешавањима која ће уследити убрзо, Борош каже:
„У августу месецу па и раније појавило се дезертерство
и опадање морала у јединици. Ово је још више било изражено
након извршеног преврата у Бугарској. Ја сам тада изадо наређење да се све јединице прикупе на простору између села Шпај
и Глоговца. То је важило и за позадинске и за оперативне јединице. Неколико дана након преврата састали смо се у Шпају,
официри углавном резервисти са територије белопаланачког
среза. Изнео сам им ситуацију и рекао да настоје да се наше јединице не распадну док догађаји јасно не покажу шта треба
чинити. Сутрадан после овога дошао је пуковник Радојевић са
својим људством, око 30 људи и са преосталим борцима из Чегарског корпуса. Радојевић ми је тада предлагао да кренемо и
да се пребацимо за Шумадију, али сам му ја одговорио да се
људство уопште не би сложило са таквом идејом. На том састанку били су следећи официри: Радојевић, поручник Беговић, Туфегџић, Таса Радојчић Брадил, Милисав Станковић из
Богдановца, Мирко Стефановић, Душан Аћимовић из Ореовца,
Добросав Јовановић из Пирота, Милисав Ђорђевић Крум, Никола Лечић, Петар Цветковић из Козје, Мика Газибара, Душан
Тодоровић, Стеван Ђорђевић из Лужнице, Алекса Бабовић, Бошко Милошевић из Шпаја, поп Тихомир Митровић, Сава Маринковић, Аца Нешић и ја. Затим смо кренули према Јаловик
Извору, људство Нишавског корпуса нас 40 и Радојевићеви људи, њих око 30. У Јаловик Извору сам затекао Божу Милановића који је непосредно пре тога одржао говор остатку Књажевачког корпуса и Прве пиротске бригаде Бате Стефановића који су се касније разишли. Божа ми је предложио да преко Бугарске са нашим људима кренемо за Грчку или Турску али ја
сам ово одбио а он је касније са свјоим људима отишао у правцу Сврљишких планина. Остало ја нас 17 а већ крајем септембра само нас шест: Радиша Петровић, Влада Тошић Богослов,
85
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Миле Милкић, Бранко Вучић, Стојан из Рсоваца, ја и један
амерички авијатичар, кога смо касније предали партизанским
јединицама у Кални. Убрзо су нас напустили и Радиша и Влада, којима сам дао по 25.000 динара а Влади још 10.000 за Христину Поповић и Бубу Поповић из Пирота које су биле наши
курири и које су лежале по бугарским затворима. Такође сам
Влади Тошићу рекао да испита ситуацију у Пироту и да ли ја
могу доћи и да ли је могуће ухватити било какву везу за одлазак у Турску“.86
Када су се јединице 27. окупационе дивизије преко
Власотинца и Лужнице повлачиле из Србије за Бугарску, Вучићевић и мајор Видановић ступили су у контакт са штабом дивизије и командантом генералом Козаровим. Он је упутио двојицу својих официра да преговарају са четницима и тиме желео
да обезбеди леви бок својих колона. Како ови бугарски официри нису имали прецизне инструкције о односу према четницима и шира овлашћења за преговоре они су морали да затраже
мишљење генерала Козарова. Три дана касније, односно 08.
септембра преко војника са бугарске карауле мајор Видановић
је позван у село Костур да лично преговара са Козаровим. Он
је из Доњег Стрижевца кренуо за Костур, али пошто су Бабушница и територија свероисточно од ње пале у руке партизана,
Костур је био несигуран за преговоре. Зато су се Видановић и
Козаров колима одвезли у Пирот и преговори су настављени у
просторијама бившег војног округа. Међутим, убрзо су и ту
стигли партизани и преговори су прекинути.87
И у Лужничком срезу већ 20. августа 1944. године Бугари су затворили границу и нису дозвољавали никакав прелазак. На граничном сектору Љуберађа–Завидинце, припадници
бугарске војске који су били задужени за осигурање границе
почели су да се прикупљају у селу Модра Стена у намери да се
упуте једним делом за Трн а други за Пирот. Примећене су активности Бугара и у самој Бабушници. У току ноћи зграда среског начелства је била осветљена а местимично су се чули и
пуцњи. Тачно у поноћ Бугари су са карауле испалили неколико
светлећих ракета. Све ово је наговештавало догађаје који ће
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тек уследити. Такође су примећена и одређена кретања партизанских јединица, пре свега у близини села Студене, на простору према Црној Трави и Заплању. Командант горског штаба
бр. 183 поручник Д. Тодоровић планирао је да изврши прегруписавање јединице како би у случају повлачења бугарске војске са окупираног дела среза био спреман да запоседне ту територију и почне са регрутовањем људства. Изгледа да су и
партизани очекивали погодан тренутак да у случају повлачења
бугарске војске овладају овим тереном. С тим у вези командант
Нишавског корпуса капетан Душан Петровић Борош издао је
упутство за рад Равногорских народних одбора (сеоских, општинских, среских) које је требало организовати одмах након
запоседања или ослобађења одређене територије.
Наредбом команданта Нишавског корпуса од 7. септембра 1944. године капетана Душана Петровића Бороша била је
изадата заповест да се приликом повлачења бугарских трупа
преко териотрије срезова које обухват овај корпус, а које су бациле своје оружје и осталу војничку опрему по путевима, њивама и селима она одмах мора прикупити и предати корпусу.
На основу овог наређења капетан Мика Туфегџић, командант
Лужничке бригаде, изадо је следеће наређење команданту 1.
батаљона
Н А Р Е Ђ У Ј Е М:

1. Сво оружје које је Бугарска војска бацила припада Југословенској војсци у Отаџбини чији је припадник и овај корпус, исто
тако сва војничка опрема као ћебад, чизме, кола, коњи, волови,
запрежни прибор и остало.
2. Оружје које се налази код појединих лица која су оружје
узела од Бугарских војника или пронашли по њивама, шумама, на
путевима и слично има се безусловно предати корпусу, јер ће сваки онај за кога се дозна да прикрива напред наведено оружје или
опрему БИТИ СТРЕЉАН.
3. Предају извршити корпусу или његовој најближој јединици ОДМАХ.
4. Све што се и даље буде проналазило било од оружја
или војничке опреме има се исто тако предавати јединицама овога корпуса или штабу корпуса.
100

5. Сва муниција пушчана, митраљеска, бомбе, гранате за
бацаче, артиљеријска муниција има се исто предавати корпусу
или јединицама овог корпуса.88

Борош о овоме каже: „ Месеца септембра 1944. године
мене је из Беле Паланке позвао један мајор Ера који је био из
Радојевићевог штаба на састанак у близини. Ја сам се тада налазио у Коритници али сам отишао. Тада ми је он дао упутства
да гледам да наговорим Бугаре који се враћају, да мирним путем предају оружје нама. Бата Стефановић који се тада налазио
у близини Црвене Реке покушао је да одузме оружје једној бугарској колони која је ишла према Белој Паланци, али су Бугари пружили отпор и након дуже борбе Бугари су били принуђени да оружје предају...“89
Рад на терену је настављен и што се тиче обавештајне
службе и то пре свега преко поверљивих људи по селима:
„Обавештавали су ме о окупатору, о партизанима и другим
стварима. Били су то: Зарија Стаменовић из Топлог Дола, Јеленко Јовановић из Црног Врха, Најден Митић из Темске и Душан Зарић из Пирота. Касније су обавештајну службу организовале окружна и среска команда“.90
Након повлачења бугарске војске са територије Србије
и целог Пиротског округа, партизанске јединице су веома брзо
успоставиле нову власт у овом крају. Након овога сви преостали припадници Равногорског покрета у пиротском крају морали су да се повуку у илегалу и да се крију од нове власти која
их је прогањала и желела да им се суди или да их ликвидира.
За ово је пре свега било задужено Одељење за заштиту народа
(ОЗНА)i која је одмах након ослобођења почела са својим активностима на откривању, хватању и ликвидирању људи који
се нису укалапали или подржавали нову комунистичку власт.
Окружни одбор Народног фронта за Пирот је 15. септембра 1944. године упутио „последњу опомену свима онима
који се налазе у Дражиним и Недићевим одредима, у које су

1945.

88
89
90

Наредба се налази у Историјском архиву у Пироту, Фонд: Пирот и околина 1941–

Саслушање Душана Петровића Бороша, стр. 9.
Исто, стр. 11.

101

отишли принудно, а нису окрвавили своје руке невином народном крвљу да напусте издајничке редове Дражине и Недићеве
војске. Да оставе своје крволочно вођство, да само одговара
пред поштеним народом, за своја крволочна недела. Да уђу у
редове народноослободилачке војске и испуне своју дужност
према своме народу и себи самима. Да пођу путем мајора Ђурића, др Стевчића, ђенералштабног капетана Мијалковића, ваздухопловног капетана М. Ђурића и других угледних и поштених Срба. Да је прогласом маршал Тито последњи дан за предају одредио 15. септембар а да ће се после тог рока сматрати
свесним народним издајницима и судиће им се по војним законима“.
Командант Борош на свом салушању о овоме периоду
каже следеће:
„Нас тројица смо отишли у Грабовницу а затим према
Репушници јер је за нама ишла потера. Одавде смо прешли у
атар Алдине реке, па преко Татрашнице дошли до Вртовца. 8.
новембра били смо у месту Пажар у атару села Засковци. Ту
смо се јавили код наших јатака и остали три дана. Затим смо
продужили до места Корубиште и свратили до појате Ђорђа
Алексића“.
„У зиму 1944. године дошао је курир Мирка Стефановића код мене и обавестио ме да је Мирко рањен а његова јединица разбивена код Градишта и предао ми је писмо које ми је
Мирко упутио и у коме ме моли за помоћ и моли да примим
његово људство.“91
„Након ослобођења, остали смо нас тројица, ја, Миле
Милкић и Бранко Вучић. Касније су нам се придружили Влајко
Лилић и Новица Давидовић. Састали смо се на Јабучком равништу у атару села Ћуштица. Кретали смо се у групи а придружили су нам се и Драга Тодоровић из Засковца и Лукић Душан из Топлог Дола. Али смо се поново растурили јер су Влајко Лилић, Лукић Душан и Драга Ђорђевић отишли према Јаловик Извору. О њима надаље нисам имао никакве информације.
3. јануара 1945. године опкољен сам заједно са Новицом Давидовићем и Милетом Милкићем у Влчиној појати. Ја сам успео
91
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да побегнем док су ова двојица била рањена и касније не знам
шта је било са њима. Побегао сам у атар села Топли До на појату Пеше Дамњановића, где ме је потера пронашла, па сам
одатле морао да пређема на територију Бугарске. Тамо сам се
задржао два дана, око села Горњи Лом а затим се вратио назад
на појату где сам боравио све до 18. јануара 1946. године када
сам и ухваћен“.92
ПРОПАГАНДНА ДЕЛАТНОСТ НА ШИРЕЊУ ИДЕЈА
РАВНОГОРСКОГ ПОКРЕТА

Од самог настанка Равногорског покрета пропаганда је
била један од његових најважнијих ослонаца. У првим месецима рата она је спровођена преко зборова по селима на којима
су говорили официри. Главни задатак је био упознавање народа са постојањем покрета отпора на Равној Гори и њиховим
циљевима. Овај вид борбе временом ће бити веома добро организован и најчешће ће се водити путем штампе.
У Упутству број 3 од 7. новембра 1941. године прописано је формирање обавештајно-пропагандних одсека при
свим четничким одредима „који ће бити састављени од национално потпуно свесних људи“. Задаци ових одсека били су:
развијање националне свести, припрема за борбу против окупатора, обавештавање народа о постојању непредате Југословенске војске и да је њен командант пуковник Михаиловић једини законити командант наше војске у земљи, вођа нашег народа. И подсећање војних обвезника на њихове дужности у
складу са положеном заклетвом.93
Тако се у једном извештају каже следеће: „Први весници са Равне Горе у области реке Нишаве долазе у јануару 1942.
године. Њихов задатак у прво време састојао се у испитивању
ситуације на терену за систематски рад на организовању свих
позитивних снага, честитих и некомпромитованих, који могу
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бити јемство за успешан народни и државни посао који су себи
поставили равногорски борци. Радило се под паролом За Краља и Отаџбину. И равногорски барјак добија све више присталица. Мора се напоменути да су српске власти у овом крају биле благонаклоне према овој националној организацији и у свакој прилици помоћ указивале“.
Средином априла 1942. године и у околини Ниша почиње рад на терену, у првом реду на пропаганди. И овде је био
присутан проблем са активним официрима: многи сматрају да
је сваки рад преурањен и да треба чекати даљи развој догађаја.
У Пироту је живело доста југословенских официра који су се
из немачког заробљеништва спасили изјашњавањем као Бугари. Тако су се и сада понашали:
„И поред свих настојања, молби, објашњења па и наредби у име Врховне команде, елитни официри нису хтели да
уђу у организацију нити да пређу на територију Србије. Таквим поступцима рђаво репрезентују свој крај, који је национално високо изнад схватања ових људи који су до јуче били
браниоци своје Отаџбине“.94
Издавачка делатност Покрета на пољу штампе била је
веома импресивна на територији целе Србије. Издато је више
од 20 наслова билтена Видовдан, као и других билтена под различитим насловима. Такође, издавано је 12 листова централних органа, 44 листа појединих бригада, корпуса и органа власти као и 18 омладинских листова.
У циљу ширења равногорских идеја, придобијања што
већег дела становништва на своју страну и на подизању морала код својих бораца у пиротском крају штампан је различит
пропагандни материјал. У овом смислу штампан је и лист
„Глас Нишаве“ у тиражу од 20 примерака са петнаестодневним
издањем који је растуран међу становништвом. За ову врсту
пропаганде био је задужен мајор Александар Видановић а
главни уредници били су: учитељ Никола Лечић и новинар
Миодраг Милошевић. У овом листу обрађиване су разне теме
и писани текстови, нпр: Национална свест, Зашто у Србији
није могућ комунизам од Николе Лечића; Ми смо Равногорци,
94
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Не паника, већ храброст и разборитост, Србине упамти добро ових 10 заповести, аутора Александра Видановића; Христос воскресе, Ко су легални а ко илегални од Миодрага Милошевића и др. О овој врсти рада говори и командант Борош:
„Пропагандним радом у бригади руководио сам ја. Пропагандни материјал смо добијали из штаба корпуса а ми смо од тога
вадили неке пасусе и умножавали на писаћој мшини. Такође
смо добијали од Боже Миладиновића „Глас Старе планине“
кад је почео да излази. У бригади смо повремено држали и часове на којима смо излагали наше погледе. Летке су иначе почели мало више да пишу питомци-академци Јордан Тасић, Срба Панић, Влада Тошић, Мија Иванковић. Неке од ових летака
смо послали за Пирот до Граде Чарапила. На Ускрс 1944. године ја сам држао збор у селу Базовик али није било много народа… касније у штабу корпуса смо издавали лист „Глас Нишаве“ који смо штампали на преси или гештетнеру у око 100–150
примерака. Излазио је једанпут месечно.“95
27. марта 1943. године у знак обележавања годишњице
пуча из 1941. год. краљ Петар II обратио се преко Радио Лондона народу. Тај краљев говор је штампан и у виду летка подељен је војсци и становништву.
У циљу пропагандне делатности међу становништвом а
пре свега у жељи да се оно одврати од сарадње са комунистима
и партизанима штампани су и леци као што је следећи од 20.
новембра 1943. године под насловом:
КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У КОМУНИСТИЧКЕ РЕДОВЕ

За пријем у комунистичке редове, првенствено имају
предност кажњеници и робијаши.
Свештеници се уопште не примају.
Рефлектанти морају испуњавати ове услове:
1. Да није Србин, а ако је по народности Србин да докаже
да је убио најмање три родољуба и исправног Србина или најмање једно свештено или просветно лице.
2. Да је пропали ђак или вечити студент или да је отпуштен из државне службе као штетан.
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3. Да докаже да је био на робији најмање три године или
да докаже да је учинио неки злочин за који се робује до десет година, па исти није откривен.
Онај који је одговарао за велеиздају, прима се без обзира
на године робовања.
4. Да је најмање пет пута омео црквене обреде, српске
славе и верске обичаје, који су до сада одржавали српство.
5. Да писмено изјави, да ће се у комунистичким редовима
сам снабдевати хлебом, одећом и обућом искључиво путем отимачине.
6. Да лично украде једну краву и намузе четрдесет литара
млека, које има да врати својој рођеној мајци, па после према комунистичком учењу, може с њом живети као са женом.
7. Да положи заклетву на верност Титу и Моши Пијади и
да се не одрекне српског племена и православне вере.
8. Да се одрекне крштеног имена и прими оне које му даде
Моша Пиајде, преко комесара за уништење српства.
9. Да се писмено обавеже, да ће остати у комунистичким
редовима све дотле док га Дражиновци не пронађу, убију, па
евентуално баце на ђубре.
Комунисти који се буду храбро држали у борбама добијају
после рата у знак признања: фрај светло по дану, три куће и то:
болницу, лудницу и казнени завод !!!
Најзад имају право да буду кулучари, за рачун целог света, на својој очевини.
Из главног штаба партизанске Врховне Команде, 20. 11.
1943. године

Политички комесар
Моша Пиајде

Командант
ТИТО

На Светосавском конгресу који је одржан 27. и 28. јанура 1944. године у селу Ба на југоисточним падинама Сувобора у подножју Рајца из Нишавског корпуса учествовало је 5 делегата. Ово је био најважнији политички скуп Равногорског
покрета у току рата. Након овог Конгреса почео је још већи
пропагандни рад на терену што се види из штампаног материјала који је тада настао.
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У ПОЗИВУ СВИМ ЗАВЕДЕНИМ И ОД ПАРТИЗАНА
СИЛОМ ОДВЕДЕНИМ
се каже:

„Срби крајње је време да се отргнете од Титових главореза. Сада вам се пружа прилика да напуштате партизанске редове и да се придружите КРАЉЕВОЈ ВОЈСЦИ коју води велики народни јунак ђенерал Дража Михаиловић.
Многи ваши другови већ су се предали и сада су КРАЉЕВИ ВОЈНИЦИ. Сви који се предају својевољно неће бити
кажњени ни најмање, чак им се ни оружје не одузима а камоли
друго што.
Не дозволите да вас воде Тито, Моша Пијаде, Јохан
Фишер, Бауер, Поздерац, Сулејман, Осман као и многи други
несрби и српски одроди.
Похитајте под заставу КРАЉА ПЕТРА II, коју поносно
носе јединице краљеве војске на челу које су све сами чисти
Срби: Дража Михаиловић, Милутин Радојевић, Десимир Весић, као и други многобројни чисти Срби, а не странци као код
партизана“.
Такође у једном другом летку се објашњава за шта се
бори Равногорски покрет и који су његови циљеви:
ЗАШТО СЕ БОРИ ПОКРЕТ ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА?

„Равногорски покрет на чијем је челу Њ.В. КРАЉ ПЕТАР II, а у земљи га заступа Ђенерал Дража Михаиловић, бори
се:
1. За ослобођење и проширење Отаџбине, стварањем
велике ЈУГОСЛОВЕНСКЕ државе која би обухватала све територије на којима живе Срби, Хрвати и Словенци.
2. За стварање федеративне државе у облику уставне и
парламентарне наследне монархије са ДИНАСТИЈОМ КАРАЂОРЂЕВИЋА И КРАЉЕМ ПЕТРОМ II на челу.
3. За стварање велике Југославије у којој би била створена ВЕЛИКА СРБИЈА, која би на демократским основама
окупила и ујединила цео српски народ.
4. За народну и демократску владавину у једној држави
у којој ће сва права човека и грађана бити загарантована;
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5. За ликвидацију издајника и непријатељских плаћеника који су допринели било посредним и непосредним путем да
окупатор хапси или одводи појединце на принудни рад у интернацију или на губилиште;
6. за ликвидацију свих комуниста, народних изродника
и безбожника које предводи разбојник ТИТО, ЧОВЕК КОМЕ
ЈЕ ГЛАВНИ ЦИЉ ДА СРПСКИ НАРОД УНИШТИ;
7. За онемогућавање на вечита времена мањинским народима: Немцима, Мађарима, Бугарима, Арнаутима и др. да
нам поново у одсудном часу забију нож у леђа;
8. За пуно материјално обезбеђење породица палих хероја и инвалида из Првог светског рата, као и оних из садашње
наше борбе;
9. За економско подизање свих друштвених редова и то:
а) да се земља додели сељаку који је обрађује;
б) да се радницима и занатлијама побољшају услови
рада, повећају наднице и изврши праведно социјално
осигурање;
в) да се чиновницима, нарочито нижим одреде такве
плате да могу пристојно живети са својим породицама;
10. За сузбијање корупције и пљачке у свим облицима,
путем СМРТНЕ КАЗНЕ;
11. За једнакост пред законом;
12. За испитивање порекла имовине свих и свакога без
изузетка. Непоштеним путем стечена имовина одузеће се и
предати држави на расположење.

дите се и будите спремни, јер су ваши животи драгоцени и као
помоћ у одлучном часу и као снага после рата за основу Европе. Сачувајте највећу дисциплину у редовима ваших организација. Један милион неорганизованих људи мање вреди него
стотину дисциплинованих бораца у моменту отпора. Зато чекајте знак генерала Ајзенхауера са запада и генерала Вилсона
са југа. Дотле се чувајте од непријатељске провокаторске пропаганде, те да не отпочнете преурањено акцију“.
Ово су савети савезника упућени свима народима Европе.
Ове савете су послушали сви народи Европе сем СРБОЖДЕРА ТИТА, који је својим бандама издао наређење да нападају непријатеља, те да би га изазавао на одмазду против незаштићеног и напаћеног српског народа.
Лудак, крволок, Србождер, разбојник и безбожник ТИТО, заклети непријатељ српског народа неуморно ради на уништењу нашег народа. Он једини није послушао савете савезника, јер зна да савезници никада неће слушати њега, када буде у
питању наша ствар.
Том НЕСРБИНУ и његовим помагачима треба онемогућити даљи живот и рад у српским пределима. Зато вас позивамо на борбу са њим до потпуног уништења и то свим средствима. Он је сада рањена звер која липсава.
Знак за акцију вама, Срби, даће краљев заступник у држави ђенерал Дража Михаиловић, преко својих команданата,
којих има у сваком крају. Зато се пазите да вас неко не превари.
Пазите само на знак Ђенерала Драже“.96

У једном другом штампаном материјалу, који је дељен
каже се следеће:

Веома су интересантне и песме које су посебно писане
у циљу пропагандног рата, величања краља Петра II, Равногорског покрета, ђенерала Драже и српског народа. Ово су неке од
њих:

„ЗА ОВА НАЧЕЛА БОРИ СЕ И БОРИЋЕ СЕ
ВОЈСКА Њ.В. КРАЉА ПЕТРА II !!!“

САВЕТИ НАШИХ САВЕЗНИКА

„Свима вама, који сте спремни за одлучну битку дајемо
ову опомену: Немојте преурањивати. Немојте се открити пре
времена. Ми ћемо вам дати знак када буде требало. Дотле ште108

САМО ЂЕНЕРАЛ ДРАЖА ИМА ПРВА ДА ВАС ПОЗИВА НА
ОРУЖЈЕ!
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СРБИНЕ!

Буди поносан,
јер велики слободарски дух неугасиво живи
по свим твојим слободним планинама.
Србине, буди горд, јер је земља
Твојих предака украшена новим ловорикама
Славне победе.
Мила наша отаџбина даде нове
Синове на свети олтар слободе и
Створи нове Обилиће.
Нек одјекне широм света,
Равногорска наша песма.
За слободу, за свој народ,
Све за нашег Краља младог!
Србине, певај!
Јер што живиш крај свих зала
Песма те је очувала.

ОНАМО НАМО

Онамо намо на Равној Гори
Синови српски имају збор
Спремају путе слободе,
Да врате Краља народу свом.

Србину сваком тамо је место,
Јер Дража чека са војском дан.
Тамо је сада и Краљев престо
Тамо се кује слободе план.

А кад сине моменат свети,
Јуначка да се пролије крв,
Срушен ће бити душманин клети
У прах изгажен ко бедни црв.
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Слобода наша опет ће доћи,
Доћи ће престо, доћи ће Краљ.
Народни вођа ђенерал Дража,
Све ће нас позват под барјак свој.
Закунимо се именом мајке,
Да ћемо поћи у борбу сви.
Дедови наши поново зову,
Бранте унуци народну част.

Ми ћемо бити слободе страже,
Показаћемо јуначки сој,
Сви Равногорци ђенерал Драже,
Чуваће будно сав народ свој.

На свом салушању командант Борош о овоме каже сле-

деће:

„Новембра месеца 1944. године пуковник Радојевић,
Александар Видановић Виктор и Божа Миладиновић организовали су путовање у циљу пропаганде и то на терену Сврљишког среза. У овој групи налазили су се и два Енглеза, Хок и
„Блонди“ иначе обојица из енглеске војне мисије при Горском
штабу бр.180. Поред њих био је и Рус Алексејевич Арипов,
гардиски поручник који је побегао од Немаца, из околине Ниша. На овом путовању кренуо сам и ја са својим људством, људи из Књажевачког корпуса, Пиротске бригаде, људи из штаба
бр.180 и Радојевићеви људи. Обишли смо села сврљишког, тимочког, заглавског и књажевачког среза. Говорили смо и величали генерала Дражу Михајловића и његов покрет и позивали
народ да ступи у наше редове. Понекад смо оптуживали партизане као безбожнике и указивали на то да неће бити приватне
својине ако они дођу на власт и слично…“97
Са прпаганндном делатношћу се није престајало и када
је већ било јасно да су комунисти победили и освојили власт у
целој земљи. Још један доказ да се о њој водило рачуна и да се
одвијала сарадња међу четничким јединицама и након њихо97
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вог војничког пораза показује и писмо које је потпоручник Ружић Тома из зајечарског округа упутио преко курира капетану
Душану Петровићу Борошу 12. Октобра 1945. год. у коме се
каже:
„Господине капетане!

Имам част да вас обавестим о стању позадинских и
оперативних јединица О.К.П.Б.О у округу зајечарском. Пошто
смо напокон ухватили везу са вашим оперативним подручјем,
мислим да би било добро да продужимо и учврстимо сарадњу
у пропагандном пољу, исто тако и у оперативном и економском. Зато Вас у овом првом званичном писму обавештавам
укратко о нашем раду. И молим вас да нас обавестите шта
вам је потребно и ми ћемо гледати учинити све што можемо
да вас помогнемо, а надам се да ће те Ви нама такође помоћи
колико можете у општем интересу свију нас.
Ми углавном сада радимо на пропагандном пољу, те би
вас колико се тиче слања људства као и пропагандног материјала могли нешто послати. За сада смо успоставили везу са
Борским срезом као и са Неготинским и Бољевачким. Сада настојимо да ухватимо везу са Сокобањским и осталим срезовима у околини у којима се маса сељаштва као и грађана (нечитко) нашој страни. Други пут ћу се постарати да вам доставим списак наших људи по селима код којих ћете сигурно моћи
наћи склониште и потпору у сваком погледу.
За сада немам више времена да вас обавестим пошто
се налазим на незгодном месту и морам да прекинем са даљим
писањем. Остало ће вам углавном наш буразер курир усмено
обавестити.
Сада примите срдачне поздраве и Бог вам био у помоћи.
С вером у Бога, За Краља“.98
У једном другом летку који је дељен на територији Нишавског округа каже се следеће:

98
Оргинално писмо се налази у Историјском архиву Пирот, Фонд: Пирот и околина
1941–1945.
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БРАЋО СРБИ ИЗ ПИРОТА И ОКОЛИНЕ

„Партизански зликовци упорно преносе лажне вести да
су се они придружили Краљевској војсци коју води наш народни јунак ђенерал Дража Михајиловић, те на тај начин обмањују народ о правој ставри.
Ми, краљеви војници, саопштавамо вам да је то највећа
лаж, јер ми у наше редове не примамо робијаше, нехранимајковиће, пљачкаше, богохулнике, изроде, дегенерике и остали
олош, како то раде партизани.
Краљева војска попуњена је најбољим синовима нашег
народа, а има пуног ослонца у целом нашем народу, те према
томе она је једина коју наш народ жели а партизани су самозвани „ослободиоци“ и нико их никада није признао нити их
сада признаје, нити ће их икада признати.
Целом културном свету је јасно да савезници неће дозволити да њихов балкански савезник буде хрватски обијач цркава Јосип Броз Тито.
Целом српском народу је јасно да га не може водити Јеврејин Моша Пијаде, који је једини представник Срба у Титовој влади на чијем челу је такође Јеврејин Јохан Фишер, који је
да би имао више профита примио католичку веру и заједно са
тим добио име Иван Рибар.
Браћо Срби питамо вас:
Зар после славних Карађорђевића да дође на наш престо Хрват, обијач цркава Јосип Броз Тито?
Зар да после славних политичара Јована Ристића, Гарашанина, Николе Пашића и др. дође за председника наше владе
покатоличени Јеврејин Јохан Фишер (Иван Рибар)?
Зар да поред толиких Срба од ауторитета нас представља Јеврејин Моша Пиајде?
Зар све што имамо наше национално да препустимо туђинцима?
Зар збиља мислите да међу Србима нема способних
људи који ће водити српски народ путем славе и части?
Ми знамо да ћете и ви само видети да је споразум са
партизанима неприхватљив, с обзиром на квалитет партизанских редова.
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Народ у Србији је објавио тотални рат партизанским
главорезима и потпуно је уништен тај олош.
Ради свега што је напред речено ми вас позивамо у свету борбу против тих белосветских мангупа. Не дајте им могућност да живе у близини ваших места јер ће једног дана доћи
ред и на вас да изгубите главу пошто им више нисте потребни.
Не указујте им никакву помоћ. Не предајте им оружје и муницију, јер ће вас истим најзад убити. Пријављујте их Дражиним
одредима.
Браћо Срби, у борбу против злотвора наших. Осветимо
гробове наших најбољих синова које партизани посејаше широм целог нашег краја.
Још стоје неопојени гробови погинулих од партизана: у
Црном Врху, Топлом Долу, Засковцима, Рагодешу, Црвенчеву,
Стањанцима, Завоју, Гостуши, Ореовици, Сопоту, Ржани, Јовановцу, Градашници и другим местима.
Једина кривица коју су имали ови људи била је та што
су прави Срби и што нису хтели да им буду јатаци и помагачи
у извршавању појединих злочина. Међу убијенима налази се
један носилац Карађорђеве звезде са мачевима и два носиоца
медаље Милоша Обилића за храброст.
Када се све ово зна о партизанима, јасно се могу видети
њихови крајњи циљеви: уништење свега што је српско, поробљавање српског народа, систематско уништавање до истребљења свих поштених Срба.
Ми Равногорци ставили смо се у службу српског народа и повели смо борбу противу партизана, која је у завршној
фази и победа је потпуно на нашој страни.
Партизанима је остало још једно средство за борбу са
нама, а то је ЛАЖ. Но како се лажима никада ништа не може
постићи ТРАЈНО, то им је и то средство на измаку.
СМРТ ПАРТИЗАНИМА!
ЖИВЕО КРАЉ ПЕТАР II!
ЖИВЕО ЂЕНЕРАЛ ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ!
ЖИВЕО ЦЕО СРПСКИ НАРОД!
Командант Борош и његови малобројни саборци су све
до септембра 1945. године радили на ширењу идеја и остали
верни Равној Гори, генералу Михаиловићу и краљу Петру II,
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иако је већ било јасно да су они губитници у рату. Штампали
су и растурали летке које су сами правили на импровизован начин. Сам Борош је писао ове летке и састављао њихову садржину, док су их други преписивали и растурали. Повод за ово
је био је рођендан краља Петра II. Тада је Борош дошао на
идеју да направи неку врсту импровизоване штампарије и то
тако што је испрва, са друге стране свог печата изрезао неку
врсту матрице на којој је писало: „Живео краљ Петар“ а касније је то одрадио на малим дашчицама на које је изрезбарио слова, па им је то служило за штампање. Саме пароле је састављао сам Борош а од својих јатака је набављао хартију па су
тако могли да штампају већу количину ових малих летака. Само мастило за штампу су правили од мастиљаве оловке. Успели су да наштапају око 500–600 летака које су растурали и по
селима и у самом Пироту све до пред изборе који су одржани
28.новембра 1945. године.
ВРЕМЕ СТРАДАЊА

Равногорски покрет се у лето 1944. године, стицајем разних околности нашао у безизлазној ситуацији. Уочи одлучујућих догађаја који су предстојали, вођство покрета је оценило
да је Немачка већ сигурно изгубила рат и да неће успети да поремети односе у савезничкој коалицији. Сматрало се да ће Сједињене Америчке Државе и Велика Британија, због својих
обавеза, интереса и симпатија и даље давати подршку југословенској влади, краљу Петру и војсци генерала Михаиловића, а
да ће решење југословенског проблема зависити од расплета
грађанског рата и да ће победник бити прихваћен на послератној мировној конференцији. И даље су први и главни непријатељ покрета остали комунисти и комунистичка партија. Врховна команда ЈВуО наређивала је да се према Немцима остане
у ставу ишчекивања све док не буде дат сигнал за општу акцију. Зато је и пролећни поход снага НОВЈ на Србију указао официрима ЈВуО на озбиљност и снагу супарника, па се већ половином маја приступило припремама за коначни обрачун. Било
је јасно са каквом војском располажу партизани, па је требало
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предузети све мере ради сузбијања и уништења њихових снага.
Једна од најважнијих војних мера била је укрупњавање јединица, стварањем групе корпуса, или посебних фронтова. Генерал
Михаиловић је још 26. марта наредио стварање Команде источног фронта који би сачињавали Власински, Нишавски,
Књажевачки и Топлички корпус.
Од почетка јуна приметан је и већи интензитет сукоба у
Србији. Локалне партизанске јединице добиле су задатак да
сталним узнемиравањем развуку јединице ЈВуО како би олакшале упад партизанских јединица из Санџака и Црне Горе.
Борбе су 2. јуна 1944. године вођене у околини Књажевца против 9. српске бригаде и Нишког НОПО. После више дана потере 9. српској бригади нанесени су знатни губици, па је она била приморана да се повуче у источни део алексиначког среза.
Такође у акцији „чишћења комуниста“ у Топлици и Јабланици
8. јула укључила се јужноморавска група корпуса. Борбе са 24.
дивизијом биле су веома тешке. Кесеровићева војска претрпела
је пораз у ноћи између 09. и 10. јула код Александровца, што је
омогућило продор партизана према планини Жељин и долини
Расине. У истом периоду на крајњем југу Србије, 22. дивизија
успела је да потисне јужноморавску групу корпуса, па су партизанске јединице избиле на линију: Барбеш–Гаџин Хан–Дуга
Пољана–Сува планина. Намера им је била, продор у источну
Србију.
Изузетно јак притисак приморао је Главни штаб Србије
да нареди повлачење 21. и 25. дивизије на десну обалу Јабланице и даље према планини Кукавици, док је за њим надирао 1. јуришни корпус. Партизани су потучени и у источној Србији од
стране јединица Крајинског, Млавског и Књажевачког корпуса.
Велике губитке претрпела је и 22. српска дивизија од здружених снага јужноморавске групе корпуса и једног пука добровољаца. Највећи губици партизанима нанети су у Пустој Реци.
Убрзо ће се ситуација на терену променити. Долазак
Црвене армије на територију Србије умногоме ће променити
однос снага, јер је генерал Михаиловић веровао да ће совјетске
трупе третирати ЈВуО као савезника и да неће активно стати
на страну свог идеолошког партнера, односно да неће подстрекивати грађански рат подржавањем једне стране у сукобу и
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тим омогућити каснију промену друштвеног система у Југославији. Наравно ово је била велика заблуда.
Најтежи ударац генерал Михаиловић и његови војници
добили су са оне стране од које се то најмање очекивало: од
свог врховног команданта краља Петра II Карађорђевића. Он је
12. серптембра преко Радио Лондона позвао све Србе, Хрвате
и Словенце „да се уједине и приступе Народно-ослободилачкој
војсци под маршалом Титом“
Било је и покушаја да се грађански рат спречи и све
снаге уједине у борби против окупатора. Једну такву иницајтиву упутила је команда Власинског корпуса ЈВуО британској
мисији при Главном штабу НОВЈ за Србију. Подсећајући на
своје борбе против Немаца и Бугара у јулу и августу (саботаже, диверзије, разоружање 280 Немаца и 300 Шиптара у Лесковцу) команда корпуса тражила је да се изврши притисак на
партизане како би они обуставили нападе на ЈВуО.
С тим у вези био је и предлог делегације грађана Власотинца од 13. септембра 1944. године о споразуму са НОВЈ.
Предлог је у 12 тачака предвиђао обуставу братоубилачког рата, заједничку борбу против Немаца и пружање узајамне помоћи. Сви кривични поступци водили би се после рата; репресалије против породица дезертера не би се спроводиле, народ би
се слободно опредељивао, а улазак у град био би забрањен обема групама. Војници се не би мешали између себе, а старешине би радиле на стварању узајамног поверења. Сва политичка
питања решила би се после рата. Гарант „споразума међу браћом“ била би британска мисија.
Некако у исто време, капетан Мирко Ћирковић, командант Чегарског корпуса ЈВуО обуставио је борбу против партизана и у писму команданту снага НОВЈ на десној обали Нишаве од 14. септембра истицао: „Без обзира на све инструкције
претпостављених ми старешина а по своме дубоком личном
убеђењу, од овог момента ја Вас не статрам као непријатеља. Потпуно сам свестан свега. Жао ми је што смо се до сада
глупо, не знам за чије интересе, међусобно тукли. Треба отворено и поштено да разговарамо. После сваког рата долази ново друштво“.99
99
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Коста Николић, Историја Равногорског покрета II, стр. 285.

Али овакви позиви ће остати без одговора. Можда је
ипак било сувише касно.
Да ли случајно или из неког разлога већина оних који
ће бити ликвидирани у Пироту у јесен 1944. године биће са територије власотиначког и јабланичког среза одакле су и долазили ови позиви за помирење.
Највећи број оних који су одмах након ослобођења
стрељани у Пироту у месту званом Барје били су са територије
Лесковца и Власотинца. Одмах након заробљавања и прикупљања у импровизованим сабирним логорима ови несрећници
били су упућени у Пирот. Преко лужничког села Ваве и села
Пасјач, Расница и Барје Чифлик у пиротској општини, сви су
спроведени у двориште пиротског Суда. Према сведочењу преживелих сведока, пошто није било довољно места у самом затвору, већу групу су привремено затворили у зграду интерната
Учитељске школе, одмах поред пиротске цркве у Пазару. Након неколико дана проведених у овој згради вратили су их у затвор Суда. Међутим, тамо више није било никога.100
Број оних који су ликвидирани у овом кратком периоду
од неколико дана у касну јесен 1944. године креће се између
250 и 700 лица. У сваком случају, без суда и суђења, ликвидирани су на правди бога.
СПИСАК СТРЕЉАНИХ

100
Према сведочењу Милутина Костића из власотиначког села Козаре који је побегао са места егзекуције. Сведочење је објављено у Књизи „Зле судбине“ Николе Ћирића,
стр. 103–108.
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ИЗБОРИ СА „ЋОРАВОМ КУТИЈОМ“ У ПИРОТСКОМ
ОКРУГУ

Списак срељаних и убијених је састављен на основу
података до којих је дошла републичка Комисија за откривање
тајних гробница после 12. септембра 1944. године пре свега
користећи грађу у Архиву Србије, Фонд БИА и Књигу стрељаних бр. 53 (имена 250 лица). Такође и на основу података до
којих је дошао аутор приликом прикупљања материјала и истраживања при писању ове књиге. У списку се налазе имена
људи који су убијени или стрељани на територији Пиротског
округа било да су из Пирота или из других крајева Србије и
имена лица која су пореклом из Пирота а страдала су по другим местима и градовима, а након ослобођења.

И поред тога што су се неки можда и надали да је могуће у ослобођеној земљи успоставити нови демократски режим
и задржати одређене политичке и друштвене слободе из претходног система, а и поред победе комуниста у грађанском рату,
„избори“ који ће уследити ће их потпуно разуверити. Они који
су покушали да са новим комунистичким властима заједно раде на томе биће прогањани и платиће цену ове своје лоше процене.
Привремена Народна скупштина ДФЈ 22. августа 1945.
године донела је Закон о избору народних посланика за Уставотворну скупштину (Савезну скупштину и Скупштину народа).101
Изборни закон обиловао је озбиљним мањкавостима са
становишта општих демократских права и слобода, иако је деклеративно прокламовао слободно, опште, једнако и непосредно изборно право и тајност гласања. Прво велико ограничење
било је у домену бирачког права грађана, које је одређено Законом о бирачким списковима. Овај закон најпре је укинуо старосни цензус (18 навршених година живота) за све бивше учеснике Народно-ослободилачке војске и партизанских одреда
Југославије, затим бирачко право је ограничио свим министрима влада у периоду 1929–1939, припадницима свих војних
формација које су се бориле против партизана, али и члановима њихових породица, активним функционерима и истакнутим
члановима организација и група које су биле или су оквалификоване као квислиншке, лицима која су „добровољно и својом
иницијативом и у циљу помагања непријатеља стављала на
располагање војна и привредна средства за окупаторе и њихове
помагаче“. Законом није омогућена независна контрола рада
изборних комисија, дозвољени су приговори бирача на предложене кандидате и „скидање“ неподобних са кандидатских
листи, спутана је слободна предизборна кампања, итд.
101
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Службени лист ДФЈ, бр. 63/45, 24. августа 1945, 599–610.
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Поред овог Закона, донети су и многи рестриктивни законодавни акти који су директно утицали на даље политичко и
материјално јачање КПЈ, док је другима свака активност онемогућавана и отежавана. Као такви, то су следећи закони: Закон о аграрној реформи и колонизацији; Закон о држављанству
Демократске Федеративне Југославије; Закон о одузимању држављанства официрима и подофицирима бивше југословенске
војске који неће да се врате у отаџбину и припадницима војних
формација који су служили окупатору и одбегли у иностранство; Закон о штампи; Закон о удружењима, зборовима и другим јавним скуповима; Закон о кривичним делима против народа и државе; Закон о уређењу народних судова; Закон о располагању државним приходима, итд.102
Указом Председништва Привремене народне скупштине од 1. септембра 1945. године, избори за Уставотворну скупштину расписани су за 11. новембар исте године.
На овим и оваквим изборима у суштини гласачи су се
опредељивали између две листе односно две кутије. Једна је
била листа Народног фронта Југославије а друга кутија без листе тзв. „ћорава кутија“103
Резултати гласања у Округу за Савезну скупштину били су следећи:

102
Службени лист ДФЈ, бр. 64–68/45, 28. август–7. септембар 1945, 621–626, 633–
637, 645–647, 653–657, 665.
103
У оквиру Народног Фронта Југославије између осталих биле су и масовне организације: Јединствени синдикати радника и намештеника Југославије (ЈСРНЈ), Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије (УСОЈ) и Антифашистички фронт жена (АФЖ).
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Резултати гласања за Скупштину народа:

У Пиротском округу на изборима 11. новембра изашло
је 73.522 гласача или 90,2 %. За кандидате Народног фронта
гласло је 60.864 бирача или 82,7 %, док је за „ћораву кутију“
гласало 17,3 % или 12.709 бирача.
Посебно се истиче масовно учешће жена приликом гласања на овим изборима. Према подацима у Пироту је у бирачки списак било уписано 3.447 жена, од тога је гласало 3.335. У
нишавском срезу било је уписано 15.696 жена, гласало 13.928.
У белопаланачком, уписане 8.662 а гласале 7.962 жене. У лужничком срезу било је уписано 10.576 жена а гласало је 8.879,
и у царибрдоском где су биле уписане 5.764, гласале су 2.284
жене. Укупно у целом округу изашло је на изборе 89,05 % жена.
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Што се тиче резултата на нивоу целе Србије, они су били следећи: за листу Народног фронта Југославије гласало је
према званичним подацима 90,48% изашлих бирача (6,725.047
гласова) док је такозвана „ћорава кутија“ (кутија без листе)
имала 9,52% гласова (707.422 бирача). Иначе на изборе је изашло 88,66% од уписаних у бирачке спискове.104
Након победе на оваквим изборима победници су славили и ликовали. О томе најбоље сведочи текст који је изашао
у листу Слобода 17. новембра 1945. године под насловом:
„Што главу пепелом посусмо?“ „Ко је све реакција у нашем округу?“
„При процени правога стања реакције у нашем округу
(за ћораву је гласало 17,3 %), ми морамо имати једно правилно
народно гледање. Било је гласања за „белу“ из необавештености, из очитих грешења, нарочито од стране старијих гласача.
Било је ту и тамо села која су дала глас „белој“ а која, међутим,
ми не можемо сматрати припадницима реакције. То су гласачи
који су тренутно поклекли, који су се дали завести лажима реакције, који су били уски у схватањима данашњице, који још
нису могли да увиде колико се напора, колико искрених жртава
и прегнућа чини баш за њихово добро, за добро свих радних
маса. Ми их разумемо, ми их зато и поред моменталног лутања
сматрамо својим, јер тврдо верујемо да у њиховој души већ
стоји једно тешко кајање при сазнању о огромној победи фронта и да су себи већ толико пута рекли „еј јадни шта учинисмо!
Што главу пепелом посусмо, балегом окаљасмо! Што се одвојисмо од рода и народа, што послушасмо глас оних издајника!“
Они који су наши, и а ако у грешци, јер куда ће ван себе, ван
својих, ван народне слободне куће!
То што су се Станичење, Темска, Црноклиште, Црвенче, Петровац, Осмаково, Нишор и друга села овде и у Лужници, што су се повела за ненародном, смутљивом руком канала
реакције, једног ранка и матрапаза Бранка Крстића (Црноклиште), Бранка Цанића, Дојче Јовановића (Петровац), Тодора Јовановића (Мали Јовановац), Душана Видановића (Велико Село), Бранка Минчића (Суково), браће Џанака (Нишор), Свето104
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Службени лист ДФЈ, бр. 92/45 од 27.новембра 1945. године, 994–1006.

зара Крстића (Станичење) Мирчета, нажалост председника
НОО у Темској, старог лужничког реакционарног кабадахије
чорбаџије Голубовића, понеког железничара чији прсти још
увек црноберзијанче, познатих роваца из наших редова — асова злогласне реакције у Белој Паланци, господе Душана Кранте, Мике Заје, Ранче Ђорђевића, Крсте Соколовића и др. То ће
свима онима залуталим једном за свагда отворити очи, отрезнити их да се окане оних који су их навели на грех према свом
народу, према својој деци. Да презру њихов издајнички ненародни рад и да се врате Народном фронту — својима. Канали и
бакцилоразносачи реакције у данима овог народног славља нека остану кукавички осамљени крај њихове кутије. Кукавице
под проклетством народа, јер су покушали да подрију његову
највећу светињу, слободу, тако тешко и скупо стечену.
СУЂЕЊЕ КОМАНДАНТУ БОРОШУ

Саслушање ухваћеног команданта Нишавског корпуса
ЈВуО Душана Петровића Бороша вршено је у канцеларији
ОЗНЕ 105 у Пироту почев од 23. јануара 1946. године. Саслушање је спровео иследник Матеја Матејић.
Након салушања организовано је и јавно суђење у складу са тадашњњом праксом да се скоро свима онима који су били у току рата антикомунистичког држања или били припадници ЈВуО а који су након ослобођења ухваћени и пали у руке комунистичким властим. На тај начин се нова власт пред народом доказивала да је заиста народна а и решавала се својих великих идеолошких непријатеља а који су могли да штете новој
комунистичкој идеологији и самој власти. Заједно са Борошем
суђено је и осуђено још 26 лица која су били симпатизери или
помагали првооптуженом како за време рата, тако и после
ослобођења и доласка нове комунистичке власти.
105
Одељење за заштиту народа, створено је 13. маја 1944. године, било је под руководством Александра Ранковића, члана Политбироа ЦК КПЈ и доцнијег генерал–лајтнанта
Југословенске армије. Овај орган безбедности био је у ствари политичка полиција, што
сведочи да је он при формирању Привремене владе ДФЈ увршћен у Министарство одбране
а не у састав Министарства унутрашњих послова.
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У јавном позиву се каже:
„У суботу 06. априла 1946. године у сали СОКОЛАНЕ у Пироту, Војни суд јавно ће судити великом зликовцу и организатору
издајничке организације Драже Михаиловића у нашем крају
Душану Петровићу „Борошу“.
„О предњем на збору свих грађана нашега места, обавестите грађанство, како би на дан суђења присуствовали. Људима који су његовим издајничким и ненанродним радом оштећени, ако је неко страдао или стрељан, саопштите да заинтересовани пре суђења а најдаље на дан суђења поднесу податке о томе, како би се могли пред судом имати у обзир сви случајеви
његових многобројних злочина“.
Само суђење и изрицање саме казне спроведено је веома брзо, у року од два дана. У ствари пресуда је већ унапред
била донета, само је створен привид поштеног и јавног суђења.
Пресуда је гласила:
У ИМЕ НАРОДА

Дивизијски Војни суд у Нишу састављен од председника
судског Већа Пековића Николе и чланова већа: мајора Павловића
Мила, потпоручника Стоиловић Радосава и записничара секретара суда Мићић Деспота по предмету кривице оптужених Душана
Петровића Бороша и другова, по завршеном доказном поступку и
закључењу претреса на дан 6. и 7. априла 1946. године, у присуству тужиоца Павићевић Радосава, окривљених, који се бране из
истражног затвора, бранилаца окривљених Добросава Николића,
Милана Манојловића, Милутина Цанића и Ђорђа Ранчића, адвоката из Пирота, донео је следећу:
Пресуду

1. Окривљени Душан Петровић звани Борош, рођен 1910.
године у селу Топли До, срез нишавски од оца Добримира и мајке
Ђурђице, живећи у Пироту, писмен, вере православне, ожењен,
активни капетан бивше југосаловенске војске, за време окупације
био командант бригаде организације Драже Михаиловића, после
ослобођења био у одметништву до 18. јануара 1946. године када
је ухваћен.
150

2. Окривљени Зарија Веселиновић, земљорадник из Топлог Дола, рођен 1905. године, ожењен, отац четворо деце, неписмен, средњег имовинског стања, неосуђиван.
3. Окривљени Јован Ристић, земљорадник из Топлог Дола, рођен 1906. године, ожењен, вере православне.
4.Окривљени Светомир Ћирић, земљорадник из Црног
Врха, рођен 1909. године, од оца Митке и мајке Пауне, средњег
имовног стања.
5. Окривљени Петар Ранчић, земљорадник из Топлог Дола, рођен 1904. године, од оца Богдана и мајке Николије, ожењен,
отац троје деце, средњег имовног стања,
6. Окривљени Јован Ранчић, земљорадник из Топлог Дола, рођен 1923. од оца Митке и мајке Костадинке, ожењен, средњег имовног стања.
7. Окривљени Војин Милојковић, земљорадник из Топлог
Дола, рођен 1910. године од оца Јована и мајке Петрије, неожењен, сиромашног имовног стања.
8. Окривљени Вукашин Џунић, земљорадник из Топлог
Дола, рођен 1912. године, од оца Цветка и мајке Рајне, ожењен,
сиромашног имовног стања.
9. Окривљени Најдан Николић из Топлог Дола, рођен
1901. године, од оца Богдана и мајке Дојке, председник НОО, ожењен, средњег имовног стања.
10. Окривљени Пеша Дамњановић, земљорадник из Црног Врха, рођен 1883. године од оца Марка и мајке Симоне, ожењен, средњег имовног стања.
11. Окривљени Бранислав Дамњановић, земљорадник из
Гостуше, рођен 1921. године, ожењен, отац двоје деце, сиромашног имовног стања.
12. Окривљени Петар Мијић–Ицин, земљорадник из Засковаца, рођен 1907. године, од оца Ице и мајке Ристане, ожењен, сиромашног имовног стања.
13. Окривљени Божидар Петровић, учитељ из Засковаца,
рођен у Пироту 1914. године, од оца Ставре и мајке Ћирке, ожењен, отац једног детета, осуђиван у 1938. години са пет месеци
затвора.
14. Окривљени Момир Станковић из Засковаца, рођен
1904. године од оца Тачета и мајке Младене, ожењен, сиромашног имовног стања.
15. Окривљени Зарија Вучић, земољрадник из Засковаца,
рођен 1904. године, од оца Пауна и мајке Николије, ожењен, сиромашног имовног стања.
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16. Окривљени Милисав Здравковић, земљорадник из Засковаца, рођен 1920. године, од оца Василија и мајке Милице,
ожењен, сиромашног имовног стања.
17. Окривљени Драгутин Ђорђевић, земљорадник из Засковаца, рођен 1904. године, од оца Станила и мајке Тескуле,
ожењен, средњег имовног стања.
18. Окривљени Василије Николић, земљорадник из Засковаца, рођен 1900. гопдине, од оца Ђорђа и мајке Ценке, ожењен,
средњег имовног стања.
19. Окривљени Тугомир Панчић, земљорадник из Станичења, рођен 1911. године, од оца Тодора и мајке Јордане, ожењен, отац једног детета, доброг имовног стања.
20. Окривљени Никола Вучић, ковач из Шести Габар, рођен 1886. године, од оца Мијајла и мајке Милунке, ожењен, отац
четворо деце, средњег имовног стања.
21. Окривљени Витомир Јовановић, писар НОО, из Шести
Габар, рођен од оца Недељка и мајке Живке, неожењен.
22. Окривљени, Вукашин Јовић, из Манојлице, среза Сврљишког, рођен 1904. године, од оца Стевана и мајке Живке. Ожењен, отац двоје деце, средњег имовног стања.
23. Окривљени Десимир Милутиновић, земљорадник из
Лукова, срез сврљишки, од оца Николе и мајке Савке, ожењен,
отац петоро деце.
24. Окривљени Јеленко Стефановић, земољрадник из Лукова, стар 70 година од оца Ђорђа и мајке Миље, ожењен, отац
једног детета.
25. Окривљени Јофил Здравковић, земљорадник из Ћуштице, стар 54 године, ожењен, отац петоро деце, сиромашног
имовног стања.
26. Окривљени Драгомир Панчић од оца Николе и мајке
Јеле, рођен 1925. године, сиромашног имовног стања.
27. Окривљена Смиља Милошевић, ученица осмог разреда Гимназије у Пироту, рођена 1926. године од оца Милана и мајке Мире, неудата, сиромашног имовног стања.
КРИВИ СУ

1. а) Душан Петровић звани Борош — као командант бригаде и корпуса организације Драже Михаиловића 07.
августа 1943. године, на месту звани „Затрпани мост“
организовао сам лично заседу и убиство два бугарска
партизана који су послати од стране јастребачких
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партизанских одреда из Србије да ухвате везу са партизанским одредима из Бугарске — Балкански и Кота.
б) што је силом мобилисао у организацију Драже Михаиловића људе учествујући са њима свуда у борбама
против покрета Народног ослобођења, те је на тај начин из окривљених јединица нестало више од 30 људи, мирних грађана и сељака.
в) што је у већем опсегу насилно купио реквизицију за
потребе организације Драже Михаиловића у животним намирницама и новцу од сељака и мирних грађана.
г) што је тукао, злостављао, мучио, ударајући тешке батине већем броју људи који су помагали покрет Народног ослобођења.
д) што је шишао жене које су помагале покрет Народног
ослобођења.
ђ) што се после ослобођења продужујући четниковање
крио по шумама, организујући банде за рушење постојећег стања, протурајући кроз народ лажне алармне вести, узнемиравајући мирне сељачке породице,
бацајући летке по селима, клеветајући народну власт,
уцењујући људе са писмима и силом одузимајући им
храну.
2. Остали окривљени од тачке 2. закључно са тачком 26.
— што су после ослобођења па све до 18. јануара 1946. године —
до хватања првоосуђеног крили првоокривљеног, давали му храну, носили писма и извештавали о потерним акцијама а о свему
овоме нису извештавали народне нити војне власти.
3. Смиља Милошевић, ученица из Пирота — што је новембра месеца 1945. године умножавала и растурала летке под
насловом „Глас слободних српских планина“ у којима се грдила
народна власт и клеветала, чиме су окривљени починили и то: првооптужени више кривичних дела из члана 15. УОВО, члана 3.
тачка 1, 2, 3, 5, 6 Закона о кривичним делима противу народа и
државе а окривљеници под 2. кривична дела из члана 11. Закона
о кривичним делима против у народа и државе, те окривљена под
3. кривично дело из члана 3 и 11 Закона о кривичним делима противу народа и државе, па их Суд
ОСУЂУЈЕ

Окривљеног Душана Петровића званог Борош на казну
смрти стрељањем, трајан губитак политичких и појединих грађанских права, сем родитељских и на конфискацију целокупне имовине осуђеног са ограничењем из члана 6 Закона о конфискацији.
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Другооптуженог Петровић Божидара, на казну смрти стрељањем, трајан губитак политичких и појединих грађанских права
сем родитељских и на конфискацију целокупне имовине осуђеног
са ограничењем из члана 6 Закона о конфискацији.
Оптуженог Момира Станковића на казну лишења слободе
са принудним радом у трајању од 7 година и на губитак политичких и појединих грађанских права сем родитељских у времену од
5 година по издржаној застарелој или опроштеној главној казни
која му почиње тећи од 11. јанура 1946. године као од дана лишења слободе.
Оптуженог Драгољуба Панчића на казну лишења слободе
са принудним радом у трајању од 6 година и на губитак политичких и појединих грађанских права сем родитељских у трајању од 4
године по издржаној, застарелој или опроштеној главној казни која му почиње тећи од 11. јануара 1946. године као од дана лишења слободе.
Оптуженог Николић Најдана на казну лишења слободе са
принудним радом у трајању од 5 година и на губитак политичких и
појединих грађанских слобода сем родитељских у трајању од 3 године по издржаној, опроштеној или застарелој казни која му почиње тећи од 11. јануара 1946. као од дана лишења слободе.
Оптуженог Јовановић Витомира на казну лишења слободе
са принудним радом у трајању од 4 године и на казну губитка политичких и појединих грађанских права сем родитељских у трајању од 3 године по издржаној, застарелој или опроштеној главној
казни која му почиње тећи од 16. јанура 1946. године као од дана
лишења слободе.
Оптуженог Панчић Тугомира на казну лишења слободе у
трајању од 4 године и на казну губитка политичких и појединих
грађанских прва сем родитељских у трајању од 3 године по издржаној застарелој или опроштеној главној казни која му почиње тећи од 10. фебруара 1946. године као од дана лишења слободе.
Оптуженог Ранчић Петра на казну лишења слободе са
принудним радом у трајању од две године и на губитак политичких и појединих грађанских права сем родитељских у трајању од 1
године по издржаној, застарелој или опроштеној главној казни која му почиње тећи од 11. јанура 1946. године као од дана лишења
слободе.
Оптуженог Веселиновић Зарију на казну лишења слободе
са принудним радом у трајању од 2 године и на губитак политичких и појединих грађанских права сем родитељских у трајању од 1
године по издржаној, застарелој или опроштеној главној казни, ко154

ја му почиње тећи од 10. јануара 1946. године као од дана лишења слободе.
Оптуженог Мијић Петра на казну лишења слободе са принудним радом у трајању од 18 месеци и на губитак политичких и
појединих грађанских права сем родитељских у трајању од 1 године по издржаној, застарелој или опроштеној главној казни која му
почиње тећи од 11. јануара 1946. године као од дана лишења слободе.
Оптуженог Ђорђевић Драгутина на казну лишења слободе са принудним радом у трајању од 13 месеци као и губитак политичких и појединих грађанских слобода сем родитељских у трајању од 1 године а по издржаној, застарелој или опроштеној главној казни почев од 11. јануара 1946. године као од дана лишења
слободе.
Оптужену Милошевић Смиљу на казну лишења слободе
са принудним радом у трајању од 13 месеци и на казну губитка
политичких и појединих грађанских права сем родитељских у трајању од 1 године по издржаној, застарелој или опроштеној главној
казни која јој почиње тећи од 30. јануара 1946. године као од дана
лишења слободе.
Оптужене: Светомира Ћирића, Војина Милојковића, Вукашина Џунића, Зарију Вучића, Десимира Милутиновића, Николу
Вучића и Милисава Здравковића на казну лишпења слободе у
трајању од по годину дана сваком од окривљених УСЛОВНО за
две године од дана извршне пресуде. Окривљенима да се у казну
урачунају и дани проведени у истражном затвору.
Оптуженог Николић Василија на казну лишења слободе
са принудним радом у трајању од 18 месеци, условно за две године од извршне пресуде. Осуђеном се у евентуално издржану казну има урачунати истражни затвор.
Оптуженог Ранчић Јована на казну лишењеа слободе са
принудним радом у трајању од 1 године условно за једну годину
од извршности ове пресуде коме се у евентуалну издржану казну
урачунава и издржани истражни затвор.
Оптужене: Јована Ристића, Пешу Дамњановића, Бранислава Дамњановића, Вукашина Јовића, Јеленка Стефановића и
Теофила Здравковића — Суд ослобађа од казне.
Оптужени Панчић Тугомир и Ранчић Петар осуђују се на
конфискацију целокупне имовине, са ограничењем из члана 6 Закона о конфискацији, тј. породици окривљених има се оставити
потребна имовина за издржавања и одржавање свога господарства. Конфискација се има извршити по извршности ове пресуде
и то она имовина коју осуђени поседују у моменту извршности
пресуде.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ценећи целокупни доказни материјал по свом слободном
уверењу Суд је нашао: да су окривљеници извршили кривична
дела наведена у диспозитиву ове пресуде а овакво своје уверење
Суд је стекао на основу признања окривљених, сем другогокривљеног Божидара Петровића, који су пред судом признали наведена дела, на основу испита пред судом испитаних сведока који
су пред судом посведочили кривична дела окривљених и на основу осталих ислеђених околности, које околности потврђују у потпуности и доказују наведена дела у диспозитиву. Суд је ценио све
моменте и околности под којима су окривљени дела извршили па
је нашао: да је окривљени Душан Петровић Борош за време најкрвавије и најтеже окупације наших народа од доласка на Балканско полуострво, начинио као командант бригаде и корпуса организације Драже Михаиловића најтежа кривична дела као и да је: после ослобођења наших народа злостављао, патио и узнемиравао
са разорном пропагандом стране и домаће реакције миран сељачки свет округа пиротског, зајечарског све до његовог хватања
18. јуануара 1946. године да је при самом хватању покушао убити
другове који су га ухватили.
Што се пак тиче другооптуженог Божидара Петровића Суд
је установио: да је окривљени за време окупације наших народа
био главни обавештајни орган организације Драже Михаиловића,
сарадник, проказивач и постављач оних људи који су били за покрет народног ослобођења, да се после ослобођења наших народа повезао са првооптуженим, као народни учитељ, ширећи разорну пропаганду, узнемиравајући миран сељачки свет у њиховом
послу и раду те да је он омогућио првооптуженом да се крије дајући му обавештења и идући на састанке са истим, на вечере и ручкове, подмукло кријући свој рад од народних власти и неискрено и
непоштено сарађујући кобајаги са народним властима. Пред судом је показао: неискрено, подло, лукаво и неискрено држање,
зао карактер а то се све посведочило и исказом сведока који су
на дан претреса окривљеног тешко теретили и наводе овог суда
потврдили као и посведочили: да је окривљени код четника стајао
толико добро да је поједине људе спасавао, да је на место појединаца које су четници били осудили на смрт доводио друге а
осуђене на смрт пуштао тј. вршио замену.
Што се тиче осуђене Смиље Милошевић Суд је узео у обзир да је она ученица, да је извршила дело растурања четничких
летака новембра месеца, да из учињеног дела нису произашле
теже последице, да је у физичком и душевном стању растројства
услед младалачке бујности, да није имала везе са одметницима,
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да је стекла погрешно васпитање као и да није за време бугарске
окупације Пирота хтела да похађа Гимназију.
Суд је осуђеног Момира Станковића осудио зато што је
био главна спона између прво и другооптуженог и био њихов курир и човек са поквареним карактерним особинама, а осуђеног
Драгољуба Панчића, зато што је у већем опсегу помагао првооптуженог и његову разорну пропаганду.
Оптуженог Најдана Николића — зато што је пред судом
показао зао карактер, што је у већем опсегу помагао првооптуженог и био му обавештајни орган.
Оптуженог Јовановић Витомира, Панчић Тугомира, Ранчић
Петра, Веселиновић Зарију и друге — што су помагали у већем
опсегу првооптуженог и другооптуженог а суд је ценио величину
њихових кривица, последице учињених дела као и све околности
које су биле од утицаја на висину казне приликом одмера исте.
Суд је остале окривљене — 1. и 3. осудио према степену њихове
кривичне одговорности и последицама произашлим из учињених
кривичних дела, сматрајући да ће се окривљеници под утицајуем
овакве судске одлуке у будућности клонити од извршења ма каквих кривичних дела као и што не постоји објективна потреба за
кажњавање осталих окривљеника чије су кривице мале јер је првооптужени у округу пиротском последњи четнички ослонац и зликовац, те суд смтара: да су оптуженици које је суд ослободио учинили дела под утицајем прво и другооптуженог, као и под утицајем
осталих окривљеника за које је суд казне одмерио.
Суд је у смислу Закона о кривичним делима против народа и државе члан 13/2 изрекао уз главну казну за окривљене Панчић Тугомира и Ранчић Петра а на основу Закона о врстама казни
и казну конфискације јер су окривљеници заиста показали вољу и
жељу да се прво и другооптужени и њихова пропаганда укорене у
народу па је зато донео пресуду као у диспозитиву која је на основу Закона заснована.
СМРТ ФАШИЗМУ СЛОБОДА НАРОДУ!!!106

Одмах сутрадан жалбу на донету пресуду поднели су
суду сам Душан Петровић Борош и његов бранилац Добросав
Николић, адвокат из Пирота. У циљу што бољег сагледавања

106
ИА Пирот, Фонд Виши суд у Пироту, Суђење Душану Петровићу Борошу бр.
152/46. стр. 129.
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истине следи интегрални текст жалбе коју је поднео адвокат
Николић.
ВОЈНОМ СУДУ ПРИ ШТАБУ XXI УДАРНЕ
ДИВИЗИЈЕ I АРМИЈЕ Ј. А. НИШ

Жалба: Добросава Николића, бившег председника окружног суда у Пироту, као судом одређеног браниоца оптуженог Душана Петровића зв. „Борош“, артиљеријског капетана бивше југословенске војске, родом из с. Топлог Дола, среза нишавског, противу тога Суда бр. 152/46 од 07.
априла 1946. године.

Противу горе поменуте пресуде тога Суда изјављујем
жалбу из следећих разлога:
На претресу 06. овог месеца одржаног пред тим Судом
у Пироту и сутрадан после датих одбрана и последњих речи
свих оптужених првостепени суд огласио је оптуженог Душана
Петровића–Бороша кривим, што је отишао у одред четничке
организације Д. М. , ускоро постао командант бригаде и при
крају командант корпуса исте организације, што је на тим положајима злостављао наш народ, прогонио и батинао наше људе и све оне који су слободоумно мислили, што је мењао фунте
и стерлинге, доларе и лире за финансирање тога покрета, што
је узимао од народа храну путем реквизиције за исхрану четника злогласне организације Д. М. Што је сумњив за убиство
двојице грађана у селу Манојлица, септембра 1943. године који су одбили да ступе у организацију четника Д. М. Што је учествовао у борбама протиив партизана и одреда народнослободилачке војске, те га је суд осудио на казну смрти стрељањем,
као и на губитак свих политичких и грађанских права, сем родитељских.
На поменутом претресу признањем опт. Душана Петровића–Бороша, казивањем испитаних сведока и осталим доказним материјалом утврђено је разјашњењем многих чињеница,
да је опт. Борош по слому Југославије 1941. године борећи се
допао у Босну у немачко заробљеништво, одакле је пуштен кући као и многи његови другови официри и војници рођени на
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територији коју је највећи злочинац у историји света Хитлер
доделио фашистичком бугарском царству — пиротскога краја.
Да је током 1943. године добијао позиве и наредбе од организације Д. М. да иде у шуму и када је бугарска окупациона власт
у Пироту открила њихову организацију и похватала чланове
исте једном случајношћу опт. Борош хитно обавештен о томе
од једне жене следујући позиву отишао је у одред четника Д.
М. Јер му се претило смрћу у случају неодазивања наредби.
Слушајући савезничке емисионе станице знао је да је командант четника Д. М. Као министар војске избегличке владе у
Лондону, која је била влада призната од свих савезника, позивао наш народ на устанак и препоручивао се да се придружују
војсци у домовини. Прикључио се активни официр бивше југолсовенске војске четницима у шуми и постављен је за команданта бригаде, а у мају 1944. године постављен је против своје
воље за вршиоца дужности команданта корпуса. Да је за све
време на терену среза белопаланачког и једног дела срезова
нишавског и лужничког водио борбу против бугарске окупаторске војске и бугарских окупационих власти, а да је само два
пута дошло до борбе у извиђању између четника из његове
бригаде и наших партизанских одреда, у којим борбама су четници имали око 20 жртава, док је у борбама са војском бугарског окупационог корпуса имао много пута више.

За убиство Коте и Балканског признао је да је био у заседи у његовом родном селу Топли Дол али да је убиство Балканског наређено због тога што је био у заблуди, а која је заблуда доцније постала стварност, да је Балкански био бугарски
агент. Овакво уверење за Балканског стекао је из извештаја
својих курира као и код сељана из свога села и онога краја, јер
се утврдило да се тај Балкански састајао често са бугарским
централним кметом у селу Темска, који је многа зла нанео народу овог краја, и да се у самом Топлом Долу на мосту код општинске суднице састао једанпут са истим кметом и њих двојица сами водили дужи разговор. Добио је обавештење да је
Балкански на Старој планини на месту званом Белан разоружао тројицу бугарских војника и да су га ови молили да им
оружје врати, јер ће их стрељати ако се без оружја врате у своју чету. Да им је тај Балкански одговорио да могу да се врате и
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да ништа не брину, да ће он известити у Пироту чувеног крволока Горчилова о овоме и да су се заиста ови бугарски војници
вратили и да им се ништа није догодило. Нарочито је за њега
било јасно да је овај Балкански агент бугарски по томе што је у
бугарским новинама прочитао да је истински партизан под
именом Балкански пре овога заиста убијен од бугарске фашистичке војске негде на територији Бугарске.
Признао је оптужени Борош да су заиста батињани према оптужници двоје њих, муж и жена али да је то било зато
што им је његовим заузимањем замењена казна смрти од преког суда друге а не његове бригаде, па су изменивши своју пресуду на интервенцију његову наредили из дотичне да добију
батине. Признао је и то да је храну од народа узимао за потребе људства у бригади четника по наредби претпостављених
власти, као и за новац у разној монети, да га је примао из штаба бр. 180, у коме је била и Енглеска војна мисија.
На питање суда на претресу оптужени Борош је одговорио да је био у најбољем уверењу и намери да се борио за добро народа, да није сарађивао са окупатором и представницима окупаторских власти, нити са официрима бугарског окупационог корпуса, да је од свих њих прогањан, затваран као југословенски официр пре него што се је одазвао позиву и отишао
у илегалу, да није сарађивао ни са Недићевим властима, јер је
добио циркулар Драже Михаиловића у коме је овај за Недића
казао „да иде у п.м......“. даље је изјавио пред судом, да је увидео свој погрешан пут на који је пошао по дужности и по позиву официра бивше југословенске војске и старао се да народу
користи и сматра да је добро радио. Да је својим радом ишао
на то да организује отпор и борбу са окупатором а ради ослобођења отаџбине и свога народа од бугарског и немачког фашистичког ропства. Изјавио је да о томе сада први пут чује, да
о томе ништа не зна, нити је таквог војника познавао, а ни других ма каквих доказа противу њега о овоме нема. Исто тако порекао је навод из оптужнице да се оптужени Борош састао са
злогласним бугарским пуковником Моневим и о томе на претресу није било никаквих других доказа. Једино је било речи
да се састане са неким бугарским официрима по налогу из вишег штаба, јер да је требала бити успостављена нека политич160

ка веза са бугарским антифашистима из земљорадничког крила
Бугарске и када је до тога дошло, видело се из говора са њим
да је он германофил и одмах је сваки даљи разговор прекинут.
За представљено једно дело силовања једне жене која се као
сведок појавила пред судом, испоставило се и суд је стекао
уверење као и сам војни тужилац да је то била жена лаког морала, која се подавала свима редом и да није показивала суду
ни једну радњу оптуженог за насиље и насилну обљубу. Нарочито је суду у то уверио њен сканадлозно неморални речник,
који је употребила у своме казивању пред судом, који речник
никако није једне честите и поштене жене.
У својој завршној речи оптужени Борош је истакао своју одбрану утврђене и непобитне чињенице у погледу недоказане сумње о сарадњи са представницима бугарских окупационих војних и цивилних власти о томе да је целокупна непокретна имовина његових родитеља и фамилије, браће, сестара
у родном селу од стране бугарских власти сва попаљена и уништена. Да је преко 20 кола опљачканих покретних ствари
истих од Бугара дотерана у Пирот и да су његови родитељи —
отац и мајка, браћа и сестре, њих осморо отерано у интернацију у логор на Црном мору у Добруџу, само због тога што је отишао у шуму и водио борбу против бугарских и немачких освајачких окупатора.
Посматрајући рад оптуженог Бороша кроз призму политичких збивања у нашој земљи за време непријатељске окупације и узимајући у обзир временски доказане и утврђене чињенице, да су у огромној својој већини људи овога краја нарочито школовани људи као представници и тумачи народног
расположења били политички најлевичарскије расположени,
да су после прошлог светског рата у Народну скупштину бивше Југославије отишла два комунистичка посланика са поверењем највећег броја гласача одавде, да је први социјалистички
посланик у Народној скупштини Краљевине Србије 1905. године отишао Миладин Маринковић као представник народа
овог краја, да је оптужени Борош на територији где је он био
један од команданата злогласних четника Д. М. Који су четници на осталој територији Србије починили чуда и покоре и у
црно завили многе наше честите породице, да су сарађивали са
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мрским окупаторским и другим издајничким крвницима. На
територији среза белопаланачког и једног дела среза лужничког и нишавског, где је оптужени Борош боравио, познавао је
како је пред судом изјавио лично као син овог краја све припаднике народноослободилачког покрета, једномишљенике,
симпатизере и све левичарски расположене људе уопште и да
ни једном од њих није се десило никакво зло. Да су ти људи
данас живи и здрави, да су породице свих наших партизана и
бораца Народноослободилачке војске остале за све време рата
неузнемираване, да нико од њих није страдао, да су остали живи и здрави и сви они припадници наше народноослободилачке војске који су случајно долазили у ситуацију да буду заробљени од стране четника. Ту је заслугу оптужени Борош приписао себи.

У разговору са мном после донесене пресуде у присуству органа истражних власти, навео ми је као пример свога
професора а мога школског друга Ђорђа Димитријевића, садашњег директора Учитељске школе у Пироту који је за време
окупације био професор Гимназије у Белој Паланци и кога је
он још из ђачке клупе познавао као изграђеног комунисту, па је
онда Аранђела Пешића, свештеника из Беле Паланке, познатог
левичара, па даље Глигорија Јовановића, са два сина, учитеља
из Јање. Мирка Симоновића из села Равног Бучја, Војислава
Тошића, учитеља из села Нишор за кога је прошла тројка из
другог старијег штаба четника Д. М. да га ликвидира, а што је
оптужени Борош спречио. То је исто учинио и за Тодора и Матеју Јовановић званих Џенакови из села Нишор, које је иста
тројка требала да ликвидира као и Петра Ранчића, Јована Ћирића и Зарију Стаменовића из Топлог Дола, од којих су Зарију
Бугари касније убили. Исто тако једна друга тројка упућена такође из другог штаба Д. М, нишавском долином била је упућена да ликвидира многе наше левичаре, које је оптужени познавао и ову тројку је вратио натраг. Све је ово вели радио у најбољој намери да сачува своје земљаке без обзира на политичко
уверење у борби за очување нашег народа и за ослобођење наше напаћене земље. Због тога је пао у немилост код својих
претпостављених, али га то није било брига када су сви ти људи живи и здрави. Даље ми је казао да је знао све курире на162

ших партизанских одреда из свих села са ове територије. Знао
је њихов рад и све је то толерисао јер је сматарао да је то у интересу заједничке борбе против окупатора. Ухваћени, предали
се или ма како доведени партизани код њега, само су саслушавани и остављао им је на вољу да иду својим кућама или ако
желе да остану са њим. Навео ми је као пример нашег партизана Чеду из тимочког краја, двојицу из околине Алексинца, чијим је родитељима омогућио да дођу и да се виде са својим синовима, па су заједно отишли својим кућама. Тројица из врањског краја, петорица из Лужнице и један наш партизан из Коритнице поступили су на исти начин. Око тридесет партизана
и бораца народноослободилачког покрета били су код њега и
сви су били на слободи и дочекали ослобођење. Испричао ми
је случај Веље Костића званог Бајеж, првоборца од 1941. године руководиоца за срез белопаланачки, сада народног посланика тог среза и мог друга из Извршног одбора фронта округа
пиротског, који је допао у руке четника суседне бригаде и суђен од преког суда исте, интервенцијом и заузимањем оптуженог Бороша није осуђен на смрт. Једно време је био у бригади
којом је командовао оптужени Борош али је после извесног
времена побегао и прикључио се опет партизанском одреду. На
суду је друг Бајеж саслушан и ово је посведочио, али није могао да посведочи Борошево заузимање да га спасе смрти, наравно за то јер он то у оно време није могао ни смео знати. Објаснио ми је и случај брачног пара Вукашина и жене му из села
Риња који су пред судом саслушани као сведоци и посведочили да су били осуђени на смрт од „Виктора“, команданта штаба бр. 180, за кога оптужени Борош каже да му ни данас та
личност није позната и да ову смртну пресуду оптужени Борош није извршио и вратио је натраг са захтевом да се пресуда
не извршује. Пресуда није извршена, али је замењена казном
батинама од стране истог Виктора и његови људи су морали
ово извршити али је сигурно да их је оптужени Борош спасио
смрти. Даље је изјавио да је од ослобођења па све до хватања
намерно избегавао сваки сукоб са нашим борцима, да су често
пролазили у његовој непосредној близини по неколико људи,
курири, војници и други органи војних и цивилних власти, али
никога није узнемиравао. За многа лица осуђена на смрт од
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других штабова, а која су пре него да буду ухваћена сазнавала
за те осуде обраћала су се оптуженом Борошу, који их је узимао под своју заштиту и давао им је упутства како да се сколне,
а дотичним штабовима упућивао је да се не мешају у те ствари
на његовој територији командовања.
Један од таквих случајева је и са Момиром Живковићем, учитељем у селу Кална, сада среза заглавског, који је испитан као сведок пред судом изјавио, да је био осуђен на смрт
од стране неких Дражићевских штабова заједно са још неким
својим друговима и да је побегао под окриље оптуженог Бороша који га је заштитио и спасао му живот као свом школском
другу. Овај наш друг учитељ Момир Живковић данас је заменик народног посланика за срез заглавски. Даље је посведочио
пред судом да је из разговора који је водио са оптуженим Борошем закључио да Борош није мрзео народноослободилачки покрет, да је своју борбу и Народноослободилачки покрет сматрао као заједничку у борби против заједничког непријатеља,
фашистичког окупатора, бугарског и немачког. Да је осуђивао
рад осталих команданата четничких организација Д. М. што
убијају и наносе зло нашим људима, симпатизерима и припадницима Народноослободилачког покрета. Такав је случај и са
осуђеним нашим припадником Антом Н. Из Пожара, засеока
села Алдина Река, са Мирком Симоновићем из села Равно Бучје, Вићентијем Панићем из села Јаловик Извор, Душаном Драгиним из села Стањанаца и још другим нашим људима.
Са свега изложеног молим Виши жалбени суд да узме у
обзир поред осталог и то да је оптужени Душан Петровић дете
једне сељачко-земљорадничке и сиромашне породице из Топлог Дола, да се родио у гнезду наших јунака испод Миџора на
Старој планини, да су га као бистро и планинско дете по савету његовог учитеља као најбољег ђака у основној школи дали
на даље школовање, у пиротску Гимназију, одвајајући родитељи од својих уста, да од њега направе доброг и способног грађанина на корист својој отаџбини. Васпитаван доцније у Војној
академији предратне Југославије, изашао је из исте као један
од врло способних артиљериских официра, који су учени и научени само да извршавају наредбе претпостављених и дворске
камариле на челу са монархом, без икаквих политичких права,
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јер нису имали као што нам је познато ни основно право политичких слобода — право гласа, постајали су војничине и чизме
како су их наши народи називали. Тако васпитани, у току овог
рата и за време окупације у политичком метежу нису се могли
правилно политички орјентисати и због тога је било много
њих који су потпуно остали ван сазнања народних осећања.
Напротив, са оптуженим Борошем ми видимо кроз све напред
изложено да је као сељачки син ипак здраво расуђивао и чинио
је све што је било у његовој моћи да не окрвави своје руке крвљу наших најбољих синова — припадника НОП-а. Не може
му се узети и ставити на терет убиство двојице из села Манојилице, јер је њих као четнике Д. М. Преки суд осудио на смрт
као пљачкаше, разбојнике и изелице нашег народа, чијем се извршењу пресуде оптужени Борош није ни смео успротивити а
да не изазове гнев и навуче на себе мржњу народа онога краја
који је страдао од ових пљачкаша и за које је сам народ тражио
да буду осуђени на смрт од стране преког суда и да се над њима ова казна изврши.
Узимајући у обзир све напред изложено, ја молим Виши жалбени суд да узме у обзир све околности под којима је
живео и радио оптужени Борош и под каквим је условима починио грешке, које му првостепени суд ставља на терет и да с
обзиром на његове олакшавајуће околности: јасно, отворено и
недвосмислено признање и добро владање које је имао пре
овога, кајање и његову готовост после избора од 11. новембра
1945. године када је видео да је сав народ дао своје поверење
народним властима, да сачека да се прилике у земљи и правни
поредак нормализују и онда да се преда нашим властима, као и
његово заветовање пред судом, молећи за милост да му се живот поклони, да ће се убудуће држати и радити као најбољи
грађанин, честит и поштен члан наше нове заједнице као одани
син и родољуб своје мајке Отаџбине, напаћене и намучене толиким патњама од свих могућих окупатора. Да оптуженог Душана Петровића својом пресудом, кроз коју молим да избије
милост народа и снага наше данашње моћне Југославије,
ОСЛОБОДИ КАЗНЕ СМРТИ и замени му је колико год може
мањом временском казном у циљу поправке, те да га што пре
врати породици и друштву.
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На крају дужност ми налаже као браниоца оптуженог
Бороша да наведем као присутан његове речи изговорене одмах после изречене пресуде његовом оцу у сусрету први пут
после његовог одласка у шуму, а које гласе: „ Оче, немој да
плачеш, очувао си сина Србина, који није нанео никакво зло
свом народу. Пођи од Пирота до Ниша и распитај се од засеока
и села свуда редом до села да ли је товј син отерао кога Србина
у гроб, и ако ти покажу ма и један такав гроб, окити га цвећем
и припали воштаницу, а на гроб твојега сина, на мој гроб забоди глогов колац. Ако сам ја руке окрвавио, име ми се не поменуло“.107
У жалби коју је поднео сам Душан Петровић Борош између осталог у 15 тачака наводи разлоге због којих и моли да
му се казна замени за мању јер како каже. „Мој рад и став у
основи се разликују од рад осталих четничких команданата, те
молим да се и казна разликује“, и на крају додаје: „Обећавам
најискреније да ћу бити користан и одан члан новог друштва и
нове Федеративне Народне Републике Југославије“.
Војно веће Врховног суда ФНРЈ у свом Решењу бр.
510/46 од 26. априла 1946. године одбило је жалбу Душана Петровића Бороша и потврдило пресуду првостепеног суда. У
образложењу се каже:
„Оптужени Душан Петровић Борош у својој жалби није
навео никакве нове моменте и околности које би утицале на измену чињеничног стања које је први суд нашао. У својој жалби
оптужени наводи као што је и на главном претресу пред првим
судом тврдио да је био у заблуди у погледу убиства Балканског
и Коте, јер је тада имао обавештење да су исти бугарски агенти
а не партизани. Први суд таквом његовом тврђењу није поверовао. У списима се налази исказ сведока Тошића из којег се види да је оптужени Борош знао да су Балкански и Кота партизани и да им је као таквим припремао заседу и убио их. Том приликом је од Борошеве заседе у забуни погинуо и један сељак.
Исто тако у својој жалби оптужени наводи да се трпељиво односио према партизанима, па да је истима чак и услуге чинио.
Позива се на Костића–Бајежа кога је тобоже спасао, међутим
107
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пред првим судом Костић је изјавио да је побегао од четника,
те да га Борош није спасио. Уколико је оптужени спасао сведока Момира Живковића, па можда и још неке друге, то су га руководили неки други мотиви, а не то да је желео да спасава
партизана и њихове симаптизере.
Према изложеном Врховни суд је нашао да жалбу оптуженог Бороша не треба уважити, већ да пресуду првог Суда
треба у целости потврдити као правилну и на закону основану.
Олакшавајуће околности — признањем и кајањем, као и да је
појединим партизанским симпатизерима чинио услуге, не могу
имати такво дејство да смање кривичну одговорност оптуженог“.108
26. маја 1946. године и Президијум народне скупштине
ФНРЈ као највише тело донео је Одлуку да се молба за помиловање на смрт осуђеног Петровић Душана извршном пресудом Дивизијског војног суда у Нишу од 06. и 07. априла 1946.
године НЕ УВАЖИ.
Извршење саме казне спроведено је 05. јуна 1946. године. О овоме је сачињен и Записник „о извршењу смртне казне
над Душаном Петровићем зв. „Борош“ из села Топлог Дола
среза нишавског овог округа, по извршној пресуди Дивизијског суда у Нишу I суд бр 152/46 од 06. и 07. априла 1946. године стрељањем на месту извршења званом Тијабарско гробље
у Пироту дана 05. јуна 1946. године.
Присутни:
1. начелник Одељења унутрашњих послова Ђорђе Павловић
2. јавни тужилац за Пиротски округ Живорад Влајковић
3. лекар Окружне болнице Вићентије Словић
записничар Славка Марковић
У смислу упутства Министарства унутрашњих послова
народне Републике Србије бр. 12420 од 15.10. 1945. године извршење смртне казне, а пошто је Одлуком Президијума народне Скупштине ФНРЈ бр. 5814/46 од 24. маја 1946. године одбијена молба именованог за помиловање и иста му саопштена да108
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на 04. јуна 1946. године у 11.00 часова, то је осуђени дана 05.
јуна 1946. године у 20.00 часова изведен на место извршења
званом Тијабарско гробље у Пироту и казна је извршена стрељањем. Присутни лекар констатовао је смрт. Леш је сахрањен
на месту извршења.
С тим у вези Срески суд у Пироту је 26. августа 1946.
године донео Пресуду о одузимању имовине народном непријатељу Душану Петровићу Борошу а која се преноси у својину
ФНРЈ и предаје на руковање Управи народне имовине у Пироту. Имовина се састојала од следећег:
1. један јорган са чаршавом
2. један душек са чаршавом
3. две поњаве
4. један кревет са мадрацом
5. један писаћи сто
6. један обичан сто
7. један отоман
8. шест столица
9. један пар гојзерица
10. 1/5 млина — електрични погон у селу Tемска у
вредности од 7000 динара.
О овом времену и ономе ште ће уследити говори нам
Закључак који је донео Срески народни суд у Пироту од
28.11.1945. године у коме се каже:
„Срески народни суд у Пироту састављен од судије Воје Потића и записничара Гргура Станковића по предмету конфискације имовине Ћирић Ј. Војислава из Градишта, Јеленка
Маринковића из Извора, Милутина Цветковића из Трњане,
Драгутина Јанаћковића из Раснице, Максима Р. Јовановића из
Рудиње, Димитрија П. Ристића из Височке Ржане, Зарије Мадића из Чиниглаваца, Драгутина С. Јотића из Јалботине, Тодора А. Анђелковића из Малог Јовановца, Милорада П. Сотировића из Крупца, Драгутина Т. Ћирића из Крупца, Борисава Д.
Јеленковића из Базовика, Боривоја Ђорђевића из Камика, Душана П. Ђорђевића из Завоја, Владимира Ј. Марковића из
Крупца, Милорада Величковића из Извора, Косте С. Потића из
Великог Јовановца, Божидара И. Ћирића из Паклештице, Че168

домира Стојиљковића из Држине, Петра Демировића из Височке Ржане, Лазара Ј. Минчића из Рсоваца, Добросава В.
Минчића из Рсоваца, Прокопија Јонића из Срећковца, Богдана
М. Крстића из Рагодеша и Светозара С. Николића из Рагодеша,
а који су осуђени као ратни злочинци и народни непријатељи,
који су у току рата стрељани, убијени, погинули или побегли,
на конфискацију имовине, донео је овај:
ЗАКЉУЧАК

1. Да службеник Суда, ради пописа имовине за овај случај
буде Гргур Станковић, архивски приправник.
2. Да се са пописом почне дана 04.12.1945. године у 08.00
часова пре подне о чему обавестити и то: Управу народних добара при Среском одбору у Пироту, Месни народни одбор где је пребивао осуђени а који ће одредити једног свог члана као присутнога и најстаријег члана породице осуђеног.109

Да је дошло време обрачуна са свима онима који су били против нове комунистичке власти показаће и године а може
се рећи и деценије које долазе. Почело се најпре са ликвидацијама идеолошких противника у којима су страдали и многи невини. А наставило са прогоном, хапшењем и одузимањем имовине.

109

ИА Пирот, Фонд: Виши суд у Пироту, к.4, бр. предмета И 63/45.
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