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ПЕРСОНАЛНИ ДОСИЈЕ 
ПУКОВНИКА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 

Прослављени бранилац Београда 

Драгутин Гавриловић, 1915. у чину ма
јора, остао је у историографији дуго го-. . 
дина заклоњен речима своје херојске за-

повести. Пошто је прва биографија, ко

ју је у Спомеющи XXXII класе Војне ака
де,нuје 1936. године објавио пуковник 
Војислав Илић, била заборављена, у ли
тератури је, уз беседу, саопштавано са

мо неколико оскудних података из ње

говог живота. 1 Истраживачки изазов се 
сударио са легендом о l\ШЈОРУ "одлико

ваном смртоносним ранама" и губио сна-
. . 

гу пред чињеницом да НИЈе постојао ме-

тодолошки образац за решавање овог за
датка. 

Драгутин Гавриловић је рођен 12. ма
ја 1882. године у Чачку. После заврше
ног шестог разреда гимназије постао је 

питомац ХХХП класе Војне академије. 

У чин пешадијског потпуковника произ

веден је 1901. године и распоређен на ду-

1 М. Grahovac, Odbrana Beograda 1915.go
dine, Vojnoistoгijski glasnik 2, Beograd 1975, 
113; М. Ољача, Херојска одбрана Београда 
191411915, Београд 1983, 125. 

жност у Х пук "Таковски". Службовао је 
у Горњем Милановцу и Чачку. На дужно

сти водника показао се као способан и 

дисциплинован официр. За све године 

службе имао је похвалне оцене својих 

претпостављених старешина. 

Најинтересантнији период официрске 

каријере Драгутина Гавриловића предста

вља време између 1910. и 1920. године. У 
току те деценије он је прешао пут од ко

мандира чете до команданта пука. 

У Балканским ратовима учествовао је 
као командир чете. У рату с Турском Х 

пук 1 позива водио је неколико мањих 
борби наступајући преко Косова ка При

зрену и изашао на албанско приморје. У 

Другом балканском рату учествовао је 

1913. године у бици на Брегалници и 
борбама па Власини. Одликован је Злат
ном медаљом за храброст. 

Славу националног хероја Драгутин 

Гавриловић је стекао као мајор у Првом 
светском рату. Приликом преласка пре

ко Саве, крајем септембра 1914, учество

вао је у борбама на Бежанијској коси. У 

Колубарској бици храбро је командовао 

четом и батаљоном у борбама код села 

Конатице. За заслуге на бојном пољу од-
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ли кован је Орденом Карађорђеве звезде 

са мачевима IV реда и предложен за уна
пређеље у чин пешадијског пуковника. 

У херојској одбрани Београда 7. ок
тобра 1915. вођена је, под његовом ко
мандом, упорна борба против Аустрија

наца у Доњем граду Београдске тврђаве 

и на Дунавском кеју. Други батаљон Х 

кадровског пука, добро заклоњен од ар-
. . 

тиљериЈског дејства у рововима на же-

лезничкој прузи и на дунавској обали, 

дочекао Је пушчаном ватром и ручним 

бомбама ешалон 9. брдске бригаде 59. 
пешадијске дивизије. Получета 3. бата
љона 74. пешадијског пука претрпела је 
велике губитке, река је носила олупине 

чамаца и остатке људства, а преосталих 

150 војника и два официра заробљени су 
по уласку у Доњи град. Док је трајала 

борба са њима иједном и по четом бата

љона 84. пука на Јалији, на њен источни 
део и на Дунавски кеј искрцао се 4. ба
таљон 87. пука. Пошто је савладао пред
стражу, изашао је, кроз разређен распо

ред бранилаца, на насип железничке пру

ге. Шест српских чета бранило је овај 
положај од 16 аустроугарских, превезе
них на десну обалу Дунава под окриљем 

ноћи. Српска артиљерија је онемогући

ла даље превожење, а градском подод

секу упућена су као помоћ два батаљона 

пешадије. У неколико енергичних про-
. . 

тивнапада спречен Је покрет непријате-

ља према најближим градским улицама, 

преотет део железничког насипа и Ау

стријанци су притешњени уз обалу ре

ке.2 Око 14 сати и 30 минута мајор Га-

2 Заузеће Београда 1915. године, Ратник 
2, Београд 1922, 37-59; Ђ. Себ. Рош, На Ду
навском кеју 1915. године, Ратна про1шюст 
Београда, Београд 1954, 153-184; М. Gra
hovac, n.d., 95-124. 
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вриловићје наредио да крену у напад три 

вода 2. батаљона, 2. вода 3. батаљона, де
лови Сремског добровољачког одреда и 

одреда жандарма: 

"Војници! Тачно у три часа неприја
тељ се има разбити вашим силним јури

шем, разнети вашим бомбама и бајоне
тима. Образ Београда, наше престони
це, има да буде светао. 

Војници! Јунаци! Врховна команда 
избрисала је наш пук из бројног стања. 
Наш пук је жртвован за част Београда и 
Отаџбине ... Ви немате да се бринете за 
ваше животе, који више не постоје ... За
то напред, у славу! За Краља и Отаџби

ну! Живео Краљ! Живео Београд!"3 

3 Ђ. Себ. Рош Н.Д. , 22,23. Писац ове књи
ге Ђорђе Себ. Рош, рођен је 1896. године у 
Београду. У Војну академију ступио је са 
XLVI класом. У Другом балканском рату био 
је добровољац у I телеграфском одељењу. 
По избијању Првог светског рата распоре
ђен је као питомац у VI прекобројни пук. У 
чин пешадијског потпоручника произведен 
је 1914. године. Крајем исте године учество
вао је у борбама за ослобођење Београда. 
Као војник заступао је командира 1. чете 2. 
батаљона Х кадровског пука. Био је изви
ђач у Француској аеропланској ескадрили на 
Бањици. У херојској одбрани Београда уче
ствовао је у борбама на Дунавском кеју 7. ок
тобра 1915. Бранио је положај своје прихват
нице све док није био опкољен, а онда извр
шио пробој и са заробљених 20 аустроугар
ских војника дошао у састав батаљона. Не
пријатељу јс нанео велике губитке и на по
ложају Доњи град - Шондина фабрика. По
што су остали без муниције, његови војни
ци су са бомбама и бајонетима пошли у ју
риш према дунавској обали по командом ма

јора Гавриловића. Потпоручник Рош је у ју
ришу рањен. Заробљен је у београдској вој
ној болници. Почетком 1917. године разме
њен је из заробљеништва. После тога био је 
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Јуриш на непријатељске положаје на 
прузи и у продужетку Кнез-Михаиловог 

венца и Робијашкој башти пије успео. 
Ко\1Ћнда1п Комбинованог одреда добио 

је о овом догађају следећи извештај: Не

издржива је ватра монитора, који деј
ствује бочно борбеном поретку. При ју
ришу рањен је у врат командант 2. бата
љона 1 О. пука кадр. мајор Драгутин П. 
Гавриловић. Артиљерија са града не деј
ствује јер је демантована.'4 

Рањени мајор јс истог дана упућен во
ЗО\1 за Чачак. У војној болници је опе

рисан. 1 Iослс три недеље прекинуо је бо
ловање и вратио се на фронт. За вре\1с 

одступања учествовао је у борба:-.ш на Ре-

на служби у Пјугословснском пуку. У рато
вима јс три nута рањен и постао инвашщ. 
Одлнкован је Орденом Белог орла са мачс
в11ма летог реда. После унапређења у чин 
капетана дао јс оставку на државну службу 

1921. 1од1шс (Архив Војноисторијског ин
ститута у Београду, n. 5, к. 171 , ф. 1, бр. 9 
Рапорт потпоручника Ђорђа Роша ко;-..1а11да 11-

ту Петроварадина, Петроварадин 12. мај 
1919. године, к. 209, ф. 2, бр. l О Ђорђе С. 
Рош). Од 1926. године био јс почасни кон
зул Краљсв1111с Норвешке у Београду (Ди

пломатско-коюуларни годишњак за 193 1. го
д1111у, Београд 193 1, 169). У свој нм сеhањи
ма На Д111ювском кеју септе.мбра 1915. го
д1111е, Општинске новине 19, Београд 1. 1 О. 
193 1. 1264- 1270, објавио је наредбу мајора 
Гавриловиl1а. Његов прилог је прештампан 
у зборнику Аго11ија Београда у светско,11 ра
ту, Београд 1931, 289-314. Исте године об
јављен јс у посебној књизи са посветом: 
"Своме команданту Пешад. пуковнику Дра
гутину П. Гавриловићу". Ђорђе Рош је умро 
1977. године у селу Неа Рода на путу за ма
настир Хиландар. 

4 АВИИ, п.7 к. 34, ф. 2, бр. 3/1. Подаци 
за операцијски дневник Комбинованог од
реда од 24. септембра до 6. октобра 1915. и 
од 12. октобра до 14. новембра 1915. 

' 1 

Сл. 1. - Пуковник Драгутин Гавр1шовиl1 
Fig. 1 - Colonel Dragutin Gavrilovic 

ко вцу, Ј !овом Брду и Шимшировом бр

ду. За заслуге у току 1915. године одли
кован је Орденом Белог орла са мачеви
ма Ill. реда. 

Десети кадровски пук се повукао пре

ко Албаније. Из Драча је упућен на опо
равак у Тунис, где се у марту 1916. завр
шио његов ратни пут. Потпуковник Дра

гутин Гавриловић распоре!)еН је за ко

манданта 1. батаљона Х комбинованог 
пука. 

На Солунском фронту Гавриловић је 
по изласку на положај командовао 1. ба
таљоном ХП пешадијског пука у борба-
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ма на Источном Ветернику и Трнавској 

Коси. За храброст и успешан командант

ски рад добио је Орден Белог орла са ма

чевима V реда. У пролећној офанзиви 
1917. године командовао је нападом 2. 
батаљона на Облу чуку. Априла и маја 
1918. са Јуришиним батаљоном Шума
дијске дивизије изводио је препаде про

тив бугарских положаја на Источном Ве
тернику, Облој чуки и Кравици. 

У пробоју Солунског фронта 15. сеп
тембра 1918.јуришна чета и 2. батаљон 
ХП пука ,,Цар Лазар" заузели су у јед

ном налету бугарске положаје па Запад

ном Ветернику. Пошто су протерали не

пријатеља са коте 1570, појавили су се у 
позадини Источног Ветерника, који је 
убрзо пао. Потпуковник Гавриловиh је 
наступао у првом борбеном реду и за хра
бро држање у борби одликован Орденом 
Белог орла са мачевима IV реда и фран
цуским Ратним крстом. 

По завршетку ратних операција био 

је командант Велике Кикинде, и Вршца 
и командант српских трупа у Новом Се

гедину. У току 1919. његов батаљон је 
распоређиван као посада на поједине 
секторе у Банату и Македонији. 

Пуковник Драгутин Гавриловић је од 

1920. командовао 4 7. пешадијским пу
ком. Када је после десет година преме

штен за шефа Административног одсе

ка Генералшабног одељења Министар
ства војске и морнарице, град Крушевац 
га је, у знак захвалности, 7. маја 1930. 
прогласио за свог првог почасног грађа

нина. У Београду је, поред редовне ду

жности, био наставник Војне академи

је. Написао је уџбеник "Војна админи
страција" и објавио већи број прилога у 

"Војничком гласнику". 
У Другом светском рату заробљен је 

16. априла 1941. код Алипашиниг моста, 
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недалеко од Сарајева. После четири го

дине проведене у немачком заробљени

штву вратио се у отаџбину. Умро је у Бе

ограду 19. јула 1945. године. Сахрањен 
је, уз грађанске почасти, у гробници сво

јих рођака на Новом гробљу.5 

Реконструкција "персоналног доси

јеа" замишљеног у идеалном облику из
вршена је захваљујуrш "Картону личних 
и службених података" пуковника Дра
гутина Гавриловиhа из 1932. године (28), 
који је послужио као језгро око кога је 

вршено тематско и хронолошко групи-
. . . 

сање документа, на ЧИЈе постојање Је он 

указивао. Податке о времену проведеном 

у војној служби из рубрике 38 прате рат
не и мирнодопске годишње оцене. Од

ликовања побројена у рубрици 43 доде
љена су на основу предлога претпоста

вљених старешина, изузев заслуга на Со

лун ском фронту које су награђене на 

основу похвалних наредби. Унапређења 

у току ратова забележена у рубрикама 

24 и 37 упућују на постојање предлога 
за стицање чина на основу заслуга на бој

ном пољу. Постојање службеног изве

штаја о учешћу у ратовима за ослобође
ње и уједиљеље од 1912. до 1918. везује 
се за рубрику 23. Чињеница о фрагмен
тарно очуваним фондовима Дворске 

канцеларије, Ађутантског одељења Ми

нистарства војног и инспекција радова 

укључује у овај избор акта која садрже 
податке из изгубљених докумената и др

жавна признања. 

Годишње оцене пуковника Гаврило

вића настале су на основу дуго приме
њиваног "Правила за копдуитисање" из 

5 Р. Бојови\1, Одликовања пуковника Дра
гутина Гаврилови\1а, Зборник радова Народ
ног музеја VI, Чачак 1975, 243-247. 
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1873. године.6 Мирнодопске године слу
жбе забележене су у овим документима 

само за период од 1914. до 1920. године 
(10, 11, 14, 16-18, 21-23), сачуване у омо
ту са натписом "Ратне оцене пешад. пу
ковника Драгутина П. Гавриловића ко

манданта 47. пешад. пука".7 

"Ратна оцена из ратова 1912- 1913. го
дине" није сачувана. Прописана је наред

бом министра војног пуковника Душа
на Стефановића од 30. марта 1914. "као 
важан документ и податак за унапређе

ња, одликовања и давања положаја" ак

тивним и резервним официрима. Она је 
требало да обједини "званична акта из 
ратних архива и оцена које већ постоје 

за ове ратове 1912/13. године".8 Оцена 
мајора Драгутина Гавриловића садржа

ла је запажања о његовом држању у бор

би, податке из релација, оцену војнич

ких способности и наклоности за коман
довање. 9 

Немамо сачувану ни једну оцену из 

његове двадесетогодишње официрске 

службе у чину пуковника. Пешадијска 

инспекција је 1940. уништила његову 
оцену за 1936. и предложила да чува оце
не за последње три године. На жалост, 
оне нису сачуване, као ни оцене за цео 

6 Зборник закона, уредаба и осталих вој
uих прописа, Београд 1879, 261-275; Важни
је измене и допуне објављене су у Службе
ном војном листу 43, Београд 14. 10. 188 1, 
967. Решење министра војног ФАБр. 1ОО19 
од 20. децембра 1900. 

7 АВИИ, п. 5, к. 214, ф. 1, бр. 12. 
8 САЛ 9 (22.3. 1914) 246-248. Наређење 

министра војног ФАБр. 4612 од 17. марта 
1914. 

9 СЛВ 9 (22. 3. 1914) 248-245. Упут по 
којем треба да се испуне постојеће рубрике 
у ратној оцени из ратова 1912/13. године за 
активне и резервне официре и војно-адми
нистративне чиновнике. 

међуратни период, које су се налазиле у 
Административном одељењу Министар
ства војске и морнарице Краљевине Ју

гославИЈе. 

Оцене од 1921 . до 1928. употребљене 
су као аргумент у дискусији око коман
дантског путовања пуковника Драгути

на Гавриловића у чин бригадног генера

ла. Једини трагови о његовом садржају 

налазе се у преписци команданта Шума
дијске дивизије и команданта V армиј
ске области са министром војске и мор

нарице (25). 
Предлози за одликовања заступљени 

су са два документа, из 1916. и 1919. го
дине (12, 20). У рату су подношени за
једно са извештајима и релацијама о бор

бама.10 За време Првог светског рата ова 
пракса је у два наврата мењана. Крајем 

1914. уведено је подношење предлога за 
одликовање по ратним периодима, 11 а од 
1916. године одликовања су додељива
на на основу похвалних наредби. 12 

Предлог за одликовање потпуковни

ка Драгутина Гавриловића Орденом Ка

рађорђеве звезде са мачевима ПI реда на

стао је на основу наређења министра вој
ног Пов. ФАБр. 1629 од 25. јула 1916. 
,,да се поднесу предлози за одликовања 

10 АВИИ, п. 3, к. 237, ф. 5, бр. 31/ 17. Кра
љевско српско Министарство војно Врховној 
команди Пов. ФАОБр. 2145, Ниш 29. маја 
1915. године; Ратна служба, Београд 1911, 29. 

11 АВИИ, п. 7, к. 35, ф. 1. бр. 4/1. Опера
циони деловодни протокол Обреновачког 

одреда бр. 1287-2887, од 25. октобра 1914. 
до 13. фебруара 1915. За заслуге из првог 
периода рата (1914) из Х кадровског пука је 
5. јанура достављен "списак командира че
те 3. батаљона за одликовање" (дел. бр. 2169) 
и "списак предложених официра (дел. бр. 
2170). 

12 Уредба о додељивању награда у вој
сци за вре.м.е рата, Солун 1916, 8- Ј 2. 
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оних официра ... који су имали нарочи
тих заслуга у току другог периода овог 

рата до доласка на Крф". 13 За доделу 
француског Ратног крста унет је текст из 

похвалне наредбе као мотивација у пред
логу састављеном у команди Београд

ске дивизијске области 15. новембра 
1919. године (20). 

Велику празнину представља недо
статак предлога на основу којих је од

ликован Златном медаљом за храброст 
( l 913) и Орденом Карађорђеве звезде са 
мачевима IV реда (1915). Одсуство ових 
докумената у свих пет случајева доделе 

одликовања за мирнодопске заслуге ни

чим се не може надокнадити. 

У ратовима 1912-1918. године пуков
ник Драгутин Гавриловић је четири пу
та предлаган за унапређења. Усвојени 

предлози за чинове мајора и потпуков

ника нису сачувани. Други предлог са

држао је опис "нарочито заслужних де
ла" 14 мајора Гавриловића у Колубарској 
бици. Сачуван је предлог (15) настао на 
основу наређења начелника штаба Вр
ховне команде да се предложе за унапре

ђења официри у току операција 1916. и 
1917. године. 15 Ратни савет га није усво
јио, као ни предлог из 1919. године. 

Похвалне наредбе уведене су 13. но
вембра 1916. године, 16 по угледу на већ 
постојећу институцију у фра~щуској вој-

13 АВИИ, п. 5, к. 4, ф. 5, бр. 19. Наређење 
начелника штаба Врховне команде генера
ла Ајд. Бр. 103790 од 14. августа 1916. 

14 АВИИ, п. 3, к. 76, ф, 1, бр. 2/3. Наређе
ње начелника штаба Врховне команде, Ађ. 
Бр. 12433 од 11. децембра 1914. 

15 АВИИ, п. 5, к. 20, ф. 3, бр. 4. Наређење 
начелника штаба Врховне команде, Ађ. Бр. 
38663 од 18. марта 1917. 

16 Уредба о додељивању 11аграда у војсци 
за време рата, 15. 
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сци. Још 20. јула 19 l 5. пуковник Драго
мир Цветковић је предлагао "да се сва 
дела наших официра, подофицира и вој

ника, која излазе из опсега њихове обич

не дужности, увек похваљују путем на

редби команданата дивизија и арми
ја". 17 Остварење ове замисли омели су 
догађаји у јесен 1915, мада су постојали 
сви услови за њено спровођење: коман
данти су били уобичајили да похваљују 
појединце18 и трупе за јуначко држање 
у борби, 19 у складу са наредбом из но
вембра 1914. да се "примери особито ју
начког држања у борби и смеле иници

јативе наших подофицира и војника и 

мањих одељења истичу усменим и пи

сменим похвалама" ,20 а предлози на 

17 АВИИ, п. 3, к. 78, ф. 4, бр. 9/35. Шеф 
Обавештајног одсека пуковник Драгомир 
Цветковиh начелнику Оперативног одеље
ња Врховне команде, Крагујевац 7.јул 1915. 

l8 Народr111 музеј Чачак Р. бр. 395/1989. 
Наредбом командира 1. брдске Данглисове 
батерије Дунавске дивизије ТЈ позива бр. 23 
од 30. априла 1915. похваљен је каплар Рај
ко Вуковнh за учешl1е у борби на Добром 
пољу 23. новембра 1914. 

19 АВИИ, п. 16, к. 37, ф. 1. Ј. Ристић, 
Историја 1 О. пешадијског пука "Таковског", 
30. Командант Обреновачког похвалио јс др
жање трупа под његовом командом за вре

ме Колубарске битке и истакао рад Х кадров
ског пука у борбама на Конатици ик. 238; п. 
9, к. 24, 7 Операцијски деловодни протокол 
1 О. 1 О пешадијског лука I позива, бр. 1-1945, 
од 15.јула 1914. до 8. априла 1916. Под бро
јем 376 забележен је пријем похвале коман
данта II армије, ОБр. 3195 од 23. октобра 
1914. којом свесрдно захваљује Х пуку за 
"храбро држање у борби 23. т. мец. и препо
ручује да се сви пукови угледају на храбри 
Х пешад. лук". 

~0 АВИИ, п. 3, к. 82, ф. 1, бр. 2/3. Наређе
ње помоћника начелника штаба Врховне ко
манде генерала Живојина Мишиhа, ОБр. 
6058 од 25. октобра 1914. 
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основу којих је извршено одликоваље 

Орденом Карађорђеве звезде са мачеви
ма и Златном медаљом за храброст са
општавани су јединици одликованог.21 

Када су отпочеле борбе на Солунском 

фронту, ово питање је поново постало 
актуелно, па је министар војни, генерал 

Божидар Терзиh, затражио од начелни
ка Општевој вог одељења пуковника Ду
шана Поповића да са сарадницима пре
тресе пројекат Уредбе и поднесе рефе
рат. 22 

"Уредба о додељивању награда у вој
сци за време рата" предвидела је похвал
не награде команданата пука, дивизије, 

армије и врховног команданта и њима 

условила стицање одликовања и унапре

ђења за ратне заслуге. У законске одред

бе, које су регулисале ову материју, увела 
је извесне измене, нарочито кад се доде
ле одликовања.23 Пуковник Гавриловић 
је на Солунском фронту два пута похва

љен наредбом команданта армије (15, 19). 
У персоналном досијеу пуковника Га

вриловића недостаје једна трећина до

кумената за Балканске ратове и Први 

светски рат. Због тога је у овај избор гра
ђе унет његов "Извештај о учешћу у ра
товима од 1912. до 1918. године" (24). 
Министар војске и морнарице генерал 

Милош Васић је 20. апрнла 1922. наре
дио свим официрима да начелнику Глав
ног генералштаба доставе кратак опис 

свог учешћа у ратовима, како би се уне

колико попуниле празнине настале про-

21 Правила о од.'lиковшы1.ма у војсци ор
де11има и .неда.ља.на у рату, Ниш 1914, 7. 

22 АВИИ, п. 5. к. 4, ф. 4, бр. 15. Наредба 
министра војног генерала Божидара Тсрзи
hа, ФАОБр. 7028 од 20. септембра 1916. 

23 Уредба о додељивању награда у војсци 
за вре.не рата, 8-15. 

24 Р. Бојовиl1, 11ав.- дело, 258. 

падањем дела оперативне грађе. 24 За 
мирнодопско време, где су празнине 

много веће, ,,Диплома почасног грађани

на Крушевца" (26) и "Диплома Стрељач
ког савеза Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца" (27) само незнатно попра
вљају утисак о скромним резултатима 
истраживања међуратног периода у ње
говој каријери. 

Избор грађе у форми "персоналног 
досијеа" дао је потребан обим и квали
тет података за монографски приступ те

ми. Предност оваквог истраживачког мо

дела Је уочљивост истих или сличних ин

формација у списима вертикалног низа 

команди и установа, чиме постаје мер

љив однос општег и посебног. Аналоган 

приступ могућ је и у проучавању улоге 

знаменитих личности у осталим држав

ним службама. 

1 
Оцена за 1901. годину 

Име и презиме: Ара?Ј•шин П. Гавриловић. 
Чин п род оружја илп сrрукс: П ешадцјски 
пош поручник. 2 

Звање\' ко:-.1е је сада: Водни1<.· 3. чеше 1. баша
љо11а Х пешад. !!)'Ка "Та ков ског·~ 26 

Карактерне особине: Поуздан. Живахаli, 
ши.":, шкрен и отворен. Иштлигеиц1уе ;аче. 
Фпзпчка способност за слу-,кбу у :-.шру и 
рату: П О!Ш!ЈНО здрав за све СЛЈ•жбене 11а11оре. 
Како вршп службу: Taчali и уредан, с Љ)'ба
вЛV' и преданошf?у ка служби; t:.l!J'ЖfiJ врши са ра!)'· 
.мевањем. 

Каквог јс владања и понашаља у службп 
н ван ове: У свима при.лика.ма при.мертог. 
Какав јс економ: Креl1е се у гратща.ма својих 
доходака. 
Какве јс опште спреме и способност: Рас
полаже с довољно onшtJJOM mpe..ito.~t официрско.м 

~5 СВЛ 34 (2. 8. 1901) 723 Указ ФАБр 6101 
од 2. августа 1901. 

~6 СВЛ 38 (26. 8. 1901) 811 Наредба ко
манданта активне војске бр. 3215 од 18. ав
густа 1901. 
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колuко са.мо љегово.н чщ9 и положају одговара. 
He..\to mре.не Ја ве/т чин u nоложq/ 
Какве је стр}-чне спре,fе н способнос-ш: 
За свrј;• сш/!)19 довољно сшр)'чно спре. \fан и )'flО
шребл,uв колико ca.\fo његово.н ч1111у и положа))· 
пошребио. Нелtа cnpe..~te за ве!ш положq;. 
Мар1ыrвос1 п радпност ка усавршавању у 
војним знањпма: Труди се и ради 110 )'Саврша
ваt'?). 

Је лп кажњаван у овој годпнп: Hz!)e. 
Је ли бо.\овао у овој годпнп: Hrge. 
Заслрh·ује .ш препоруку у садашњем свом 
положају пш звању: ЗaCJ!)'JtDJe. 
Заслрку1е л 11 прспОRУk.')' за вншп следеl111 
положај плн зваље: Не заСЛ)'Ж)1С. 
Мпшљењс п примедба впшнх стареши
на: 

Пов. КБр. Слркбено 
1 О. новембар 1901. 
у Гор. Ьlп\ановцу 
Оценrю га : 
Командир 1. чете 1. батал,она Х"' лешад. 
пука "Tal\OBCKOI'" 
Капетан Ј кл. Ј анко Сшшh 
(Архив Србt!)е, 4.ворска кат1елар1!)а1 тсређена 
грађа) 

2 
Оцена за 1902. годину 

и:,1е н презш.1е: 4.раgш1ш П. Гавриловиh. 
Чин н род орркја плп струl\с: П ешадt!)ски 
f/O!lll!)'KOBHUK. 
Звање)' i.;o,1e јс сада: Водник 3. 11е111е 1. баша
љона Х пешад. пука "Таковског'~ 
Карактерне особине: П~узда1l. Живахан, 
ших, шкрт и ошворен. Иншелигпщ1gе 1аче. 
Физичка способносr З'.l службу у 'шру и 
рюу: По!ЈП!)'NО здрав за сзе СЛЈ•жбте напоре. 
Како вршн с \\'Жбу: Тачан и ЈРеда11, с лv·ба
влv• tl 11реда11ошЈ!У л·а с.-9•жби. СЛ)'ЖбЈ• врши са 
/Јађмева1ьеј~f. 

-Каквог је владаља и понашаља у служби 
и ван ове: У сви.ма прилика.ма при.мереног. 
Какав је економ: Kpefze се у граmща.\tа свс!Јих 
доходака. 
Какве је опшrе спреме и способности: Рас
полаже с довољно оmш110.м спрелtо.м оф1щирско.н 
како за садашњи ч111t и положај шако llCJJlO и за 
следе/щ вefzu чrш. 
Какве је с1ручне спреме а способности: 
За свqју стру9 довољпо стручно mре.ман и упо
требљив како за садашњи чrш и положај шако 
ucnzo и за следе!щ вefzu 111ш и положај 
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l\Iар.ьпвост п радиност ка усавршавању у 
војннм знањп~1а: Тр)'ди се и ради 11а Ј'Саврша

вањЈ" 
Је лн 1\ажњаван у овој голани: Нцје. 
Ј е лн боловао у овој rодиюr: ]есш 3 дана. 
Заслркујс \П препоруку у садашњем свом 
положају нлп звању: ЗаслуЈ19је. 
ЗаслуЖЈ:ЈС лн препоруку за внши следеhн 
положа~ плп звање: ЗаслуЖЈЈе 11011п!Ј1IО. 
Пов. КБр. 341 
15. 01\ГОбра 1902. 
у Гор. Ыилановцу 
Оцсшю га: 
Команлнр 3. чете 1. батал"она хог пешад. 
пука "Таl\овскоr" 
Капетан II кл. Глиша Лсриh 
l\Iпшл,ењс п прп~1едба свпх старешпна: 
Одве/1 љ1ад официр 11 Нtlje тре.~tан u )'t1ошре
бљ11в за следе!щ вehu чш1 и nо.ложај, па ни препо
РЈ'КЈ' ие .itoжe заслЈ•живш1m. 27 

Врши д)•ж. кмtанд. Х пеш ад. пука "Таковског" 
Потпуковни~.;, Дпм. Пав \ОВиh. 
(ЛС. АК, песреЬепа грађа) 

3 
Оцена за 1903. годину 

I 1ме н nрезш1е: А.ра~рmш П. Гаври.ловиli 
Ч11п 11 рол ору)кја плн сrруке: Пешад1gсю1 
110/JJl/OfJJ'ЧllUK. • 
Звање у 1>:оме је сала: Водпик 3. чете 1. ба-

,,.., д 'Т. " ша.rь. л пеша . 11_ЈКа аковског . 
Караюсрнс особпне: Пqуздан. Живахап, 
искреп, ошворен. Ишщ.лигенције јаче. 
Фrrзпчка способност за слркбу у щrру и 
рату: П 01Ш!Ј'1IО здрав за све службепе напоре. 
Како вршп СЛ\"..кбу: Тачан u Jpeдaff, с љуба
вљу ll 11редшю111l!Ј• ка U!J'ЖOU. Служб)• врши са 
ра!)'.Мевањел1. 

Каквог је владања н понашања у служби 
п ван ове: У сви.ма прилика.ма прю1ер11ог. 
Какав је економ: КреЈ1е се у граница..wа CBOJUX 
доходака. 

27 Препоручљива оцена за виши чин и по
ложај, поред стварних заслуга, била је усло

вљена и годинама службе проведеним у 
претходном чину, потребним за унапређење 
(Зак011 о устројству војске, Београд 1901 . 
15). 
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Какве јс опште спрсr-1е и сrюсu6ностп: Рас
полаже дово. ъ110. 11 0111111110.11mpt:.110. it офщ1t1/ю.:о.1.1, 
~сако за садашљt1 ч1111 11 положt:Ј, шт.:о ш1110 t1 за 
r..нде/ш ве/ш ц1111. 
Какве ЈС стручне cпpei\tC н способности: 
За свqј;• rшрр;у врло добро cшpJ"lllO mpe.1ta11 t1 
)111011zребљив, Ј\ако за садашњи 1ш1111 положt!Ј; ша
ко исшо u за следеlш веfщ чин. 
:М~р.ышост н рал~шост ка усавршавању у 
ВОЈНП\1 знањrша: Груди се 11 рс1д11 11а )'rаврша
ВаЈ'?)'· 

Јс .\И кажњаван у овој rоднн11: Ht!Je. 
Је ш бо \Овао у овој годпнrr: Јест 3 дана. 
Заслркујс .\ЈЈ прспор)'К)' у смашљс:-.1 сво"' 
положају rr \Jf звању: ЗаслуЈl()уе. 
ЗаслужуЈе лп препоруку за вншн слсдсhп 
положај и \I! звање: Зat:1)'J1Qje nOШJJ)'llO. 

.Мпш uеље н пртв1сдба впшнх стареши
на: Hl!Je још mpe.1ta11 за вel1t1110.10жt!J. Врло вре
дан 11 добар оф111111р. 
1'.о"шндант, \1ајор 
Свет. С. Дшштрнјсвпћ 
Пов. 1'.Ьр. Слу·л-;бсно 
15. октобра 1903. 1 ол. 
у Чачh.у 
Оценио 1-а : 
Ко:-.1анлтrр 3. чете 1. б<~та.uона хш псшал. 
m·ка Таковског" 
Капе:1:ан II h..\. Гшша Псрнl1 
(А С, АК, necpel;eua граl;а) 

4 
Оцена за 1904. годину 

l1\1C JI презнщ:: /l/IOD'fllllll Ј 1. 1 авр11лов11/1. 
Чин 11 род орркја пш струке: Пrшадt!Јскu 
flO/llJ!OjJ)'ЧJl//K. 

Звање у ко;-.1с је сада: Воднш"· 3. чm1е 1. баша
_ ъона ,У. тшад. пр:а '1аковског ". 
Карактерне особпне: П о_рдт11 жива:,:ан, 
шкрен и ошвореи. l l 11шел игенцt!Је јаче. 
Физичка сrюсобност за слу-љ:бу у мнру и 
рату: П ОШ11)'1tо здрав за све слркбепе напоре. 
1'.ако вршrr С.\\~љ:Gу: Тачно 11 ЈРедно, с А?)'ба
ВЛ?)' и преда"ошl!)' ка СЛ)'Жбt1. СЛЈ'Жf!Ј' врши са 
ра!Ј'-\fевање_н. 

Каквог је влал.ања п понашања у с \)'ЖОН 
н ван ове: У свtнtа 11рилика.1tа np/l.\t1:p11oг. 
Какав је сконт. 1 : Kpelie се у гратщсr.ма својих 
доходака. 
Какве је опште спреi\1е rr способности: Ао
во.љно ратолаже 011t1ш10.н тре_110_11 официрско.\f 

1<:ако за садашњи чин и по.то;кqј, шако и за следе-
1111 ве/щ чш1. 
Какве ЈС с1ручне спре:-.1с и способностrr: 
За СВОЈ)' с111РЈ9· врло добро сш/Ј)'чно mpe.\faft 11 

)'1l011zjJl'б. ъ11в A·m.:o за садашњи чш111110.ложqј, ша
А·о шшо и зсt следе/Ји веlш Чllfl 11 nолОЖС!Ј. 
Ы~р uш.юст н ралпност ка усавршавању у 
ВОЈШIМ знаљпма: Трудu се ll par)u 11а )'Саврша
вт'?Ј. 

Је ш кажњаван у овој гo,\rrнrr: Ht!Je. 
Је \П бо \Овао у овој rодrпш: Ht!Je. 
ЗаС.\)~"'ује ш препоруку у садашње~1 сво.\! 
полољ:ају п \П звању: Зас.1ужЈуе. 
Зас.\уљ:ујс ли препоруку за вашп с \едеlш 
полољај нлн звање: Зас.!ЈЖ)Ј'е noшt!)'lto. 
Мишљење 11 прпЈ\!едба вншнх стареши
на: 

Пов. КБ_р. Сл\rА\6ено 
18. Oh.TOupa 1904. год. 
у Чачh.-у. 
Оценно 1-а: 
Ко\tаНдпр 3. чете 1. бата.'оона xor пешал. 
пука "Таковског" 
Капетан ] l 1,л. Глиша Перић. 
(А С, АК, шrреЬена граl;а) 

5 
Оцена за 1905. годину 

l l;-.rc н презтше: Apa?J'lllШI Jl. Гав/жловиli. 
Чнн н рол орркја влн струке: Пешадt!)сюt 
11opy1m11A·. 28 

Звање)' КО1'1е је сада: Вод11ик 3. чеше 1. ба-
111С1Љ. )\ щшад. t()'ICa 'Таковског". 
Караhтсрне особине: По_рдан, жива . ....-ан, 
шкрен 11 ошвореи. Инше.1t1тщ1gе ;аче. 
Фнзпчка способност за СЛ)~"'бу у "шру п 
рату: Г1 otml)'HO здрав за све С.Л)Жбене uanope. 
Како вршп сл)~"'бу: Тачно 11 )ред110, с лv•ба· 
ВЛ?)' 11 11редсшошf!)1 ка СЛ)'Жби. С!)'Ж~)' врши са 
ра!Ј1.1tевшье.м. 

Каквог јс владања п понашања у службп 
п вап ове: У C8ll"\1a при"mкама пр11.\1ериог. 
1'.акав је с1-..оно"1 : Кре/Је cr )' гратща. ~ta сво;и • .....
доходаА·а. 
Какве је општ·е спре"tе п способносп1: Ао
во.ыю рш110.1аже 011ш11ЈО.\1 тре.110.~1 офиц11рско.1f 
како за ((lдашњи цин и полоЈКС!), шако 11Ct110 и за 
следе/ш 1ш11 11 nолОЖС!Ј. 

18 СВЛ 24 (29. 6. 1905) 689, Указ ФБр 4951 
од 29. јула 1905. 
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:Какве је стручне спреме п способност: 
За свqј) 1 сшРЈ1191 врло добро сшр)'чно спре.ман и 
упошреб.1ы1в како за садашњи чzш и положqј ша
ко иrшо и за следеhи ве/т чин и положqј. 
Мар,ыrвост н радпност ка усавршавању у 
војнпм знањима: Труди се и ради 1ш усаврша

вm'?Ј'· 
Је лп кажњаван у овој години: Hlfle. 
Је лп боловао у овој годинп: Нцје. 
Заслу-"кује ли препоруку у садашњем свом 
положају илп звању: ЗаслуЈ19је. 
Заслу-.т.ује лп препоруку за ~иши следеhп 
положа~ плп звање: Заслу:ЈqЈе поптуно. 
Мишљење и примедба впшпх стареши
на: 

Пов. КБр. Службено 
15. оь.'Тобра 1905. гол. 
у Чачку. 
Оценио га: 
:Командир 3. чете 1. батаљона Х0' пешад. 
пука "Таковског" 
:Капетан I кл. Г лпша Периh. 
(АС, .4К, щсређена zрађа) 

6 
Оцена за 1906. годину 

Име и презиме: .4pagmш1 П. Гаврилови!т. 
Чпн п род ору-мја плп струке: Пешадијски 
поручник. 

Звање)' коме је сада: Водник 3. чете 1. ба
та.љ. Х пешад. пука 'Таковскоz". 
Карактерне особине: Пqуздан, живахан, 
шк.рен и отворен. И ишелиzенццје јаче. 
Физпчка способност за сл У'А<бу у миру и 
рату: Потпуно здрав за све службене напоре. 
Како врши службу: ТачNо иуред110, с љуба
в~ и предношliу ка служби. Сл)'жбу врши са раз
)'Мевањем. 

Каквог је владања и понашања у служби 
и ван ове: У свима прилика.ма при.мерног. 
Какав је економ: Кpelze се у граница.ма својих 
доходака. 
Какве је опште спреме п способности: Оп
tШЈЈе је спреме врло ообре, а способан је пO!Jlf!Y110 
за ве!ш чин и положq/ 
Какве је стручне спреме и способности: 
Спфучне је спреме такође врло добре и способан 
ја да заузме већи положqј. 
Марљивост п радиност ка усавршавању у 
војнm1 знањю1а: Труди се и ради 11а усаврша
ва~. 
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Је лп кажњаван у овој годпнн: Htge. 
Је лн боловао у овој годпни: Јесш 5 да11а. 
Заслркује лп препоруку у садашњем свом 
положају пли звању: ЗаrлЈ1Ј9је. 
Заслрк)_iе лп препоруку за ~пши следећи 
положа~ илп звање: Засл)'жу;е поптуно. 
:МпUЈ/оење и примедба виших стареши
на:29 

Пов. :КБр. Службено 
20. октобра 1906. год. у Чачку 
Оценио га: 
Командир 3. чете 1. батаљона Х0' пешад. 
пука "Таковског" 
Капетан I кл. Глиша Периh 
(АС, АК, несређта грађа) 

7 
Оцена за 1908. годину 

Име и презпме: Араgши11 П. Гавриловић 
Чин и род оружја пли струке: Поруч11ик flf
шaдtficкu. 
Звање у коме је сада: Водтtк 3. чеше 1. ба
таљ. Х пешад. t!JKa "Таковског". 
:Карактерне особине: Пq)'Здан, живахан, 
искрен, ошворт. И Nшелигенцtfје јаче. 
Физичка способност за сл)rл;:бу у мнру и 
рату: Потпуно способан за све службене напоре. 
Како вршп слу-;кбу: Тачно и уредно с љубавЉ)' 
и преданош11)' ка СЛ)'жби. Сл)'жqу врши са ра!]
мевање.м. 

Каквог је владања и понашања у служби 
п ван ове: У сви.ли пршшка.ма при.;wер@г. 
Какав је економ: Kpehe се у граница.;wа својих 
доходака. 
Какве је опште спреме и способности: О11-
1шпе је спрс.ме врло добре, а способан је потпу110 
за веhи чин и 11оложqј. 
Какве је стручне спреме и способности: 
Стручне је спреме Јtикође врло добре и способаи 
је да заузме већи 11оложqј. 

29 Следеће године у ову рубрику погре
шно је унета примедба: "Кара<<тера посто
јаног и довољно искрен. Уведенu по рапор
ту команданта Тимочке дивиз. облаr-ти Пов. 
бр. 122 од 11. П 1907. и мин. војног Пов. ФБр. 
231од16. П 1907. г." која се односи на по
ручника Драгутина Ст. Гавриловића. Грешке 
ове природе у каснијим документима редов
но су прављене на штету пуковника Драгу

тина Гавриловића. 
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Марл"ивост п радшюст ка усавршавању у 
војнп:-.t знањпма: Tp)дll се и ради на )'tаврша
вањиNа. 

Је лп кажњаван у овој 1 одшш: Нц;е. 
Је лп бо~ювао у овој голпнп: Htge. 
Заслрку1е лп препоруку у садашњем сво:-.1 
положају и \ТЈ звању: Засл)'Ж:ЈЈе. 
Заслу-жУЈе лп препор\'К)' за 1шшп слсдсhп 
положај или звање: Jac./!J'JfQ!Je 11oшJ!)'llO. 
.i\1ншљење п пр~шслба вишпх старсшнна: 
Пов. КБр. Службено 
18. Оh.тобра 1908. rод. 
у Чачку. 
Оцешю ra: 
Команлпр 3. чете 1. батал"она хог пешад. 
пука Таковског" 
Капе~~'ан I кл. Глиша Пернh. 
(АС, .L1.К, иесређена грађа) 

8 
Оцена за 1909. годину 

Имс и презш.1е: .L1.pa?J11m11 ГЈ. Гаври.лови/i. 
Чпн п род орркја 1 rмr струке: Пор)'ч11ик пе
шадцјски. 
Зваље у коме је сада: Водник 3. чеше 1. бата
љо11а Х 11ешад.11ука 'Таковског". 
Карактерне особине: Пqpдafl, живахан, 
шкрт, ошворен. И11шелигенцц;е јаче. 
Фпзпчка способност за служб)' у \111ру п 
paiy Пofll!!J'llO здрав за све чужоене 11а11оре )' 
миру и paflg. 
Како вршп службу: Тачно иуред110, с љуба
влv• 11 предаиошl!Ј' ка сл_ужбu. С1Ј•жбЈ• вршu са 
notllf!)'llU.11 ра!Ј1.11евање.\f. 

Каююг је владаља п понашања у сл ужбп 
и ван ове: ј' rвил1а прилuкал1а 1ф~1vнерноz. 
Какав је екано:-.~: Кре/1е сеу zраНtща.11а својих 
доходака. 
Какве је опште спрсl\1с и способностrr : Оп
ште с1фе.ме t1 rnocofilюm111 врло добре како за са
да1шы1 шако 11 за веЈти чшr и положqј. 
Какве је стручне спреl\!е п способностп: 
СшР.Ј'Ч!fС с1фе~не и способиосши вр.ло добре како 
за садашњи шако и за веhи ЧUfl и 110.ложqј. Успех 
код регрута посшигао је врло добар. 
:Марљпвост п радиност ка усавршавању у 
вој пим знањпма: Тр]дU се и ради на усаврша
втtј!. ЈО 

зо СВЛ 1 (1. 4. 1909) 269 Лични односи. 
Почетком 1909. године Драгутин Гаврило
вић је положио капетански испит. 

Је л.п кажњаван у овој годинн: Hzge. 
Је лп боловао у овој годпюr: Нцје. 
Зас.\;-љује ли препоруку у салашњем сво:-.1 
положају љш звању: ЗаслуЈf(Ј;е. 
Засл ркује лп препоруку за внши: слсдсhп 
положај љш звање: ЗаtЛ)'Јf()је 110111t!)'HO. 
Ыпшљење и примедба впшrrх стареши
на: 

Пов. КБр. с,ркбено 
17. оюобра 1909. гол. 
у Чачку. 

Ьцсюrо га: 
Ко:-.1анлпр 3. чете 1. бата.<оона хог пешад. 

пука "Таковског" 
Капетан 1 кл. Миленко Рогојевпћ. 
(ЛС, .L1.К, несређена граЬа) 

9 
Оцена за 1910. годину 

Име п презиме: .L1.pa~111шr П. Гавриловu/Ј. 
Чпн н род ор)-,к)а нлн струке: Пешадијски 
капе шан П класе. 3 

Звање у коме је сада: Кој11т1дир 1. чеше 3. ба
шаљона Х 11ешад. t!)'Ka 'Таковског". 32 

Караh.терне особине: Пqрдан,.1ttран, шл.рен 
и ошворен. И11шелигеm1цје јаче. 
Физнчка способност за слуљбу у м11ру п 
рату: ПоШЈ!)'liО здрав за све U!)'Жбене напоре Ј' 
• 11t1p)' и рашу. 
Како вршн службу: Тачно и Ј'}Јед110, с лv·ба
влv• и 1феданош!!Ј' ка СЈ!Јжби. С91жv· врши са 
flO!lll!)'lfl04 ра!Ј'.Мевањем. 
Какво~ ј с владања и понашања у службп 
п ван ове: У сви.ма прилика_11а 1фи.мер11ог. 
Какав је економ: Кpelze се у граНtща.ма својих 
дохода";а. 
Какве јс оrтшrс спреме и способностн: Рас
полаже са довољно.м 01111ш10_11 спре.110.11 офш11р
ско.11, како за садашњи, шако 11 за веhи чин. 
Какве је стручне спреме п способности: 
Сшр]Ч!fС је пфе.\fе и способносши врло добре, ка
ко за садашњи шако и за вellli чtш. Као слушалац 

31 СВЛ1 (9 . 1. 1910) 3 Указ ФАБР. 24 од 
1. јануара 191 О . 

32 СВЛ 30 (15. 8. 1910) 681 Наредба ми
нистра војног ФАБр. 7984 од 13. августа 
1910. 
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стрељачке школе гаЬања, свршио је 9рс са до
брим успехо.м. 33 

Марљивост а радиност ка усавршавању у 
војним знањима: Труди се и ради 11а свшvt уса
врrда в ШfV!. 

Је ли кажњаван у овој години: Hl!)e. 
Је ли боловао у овој годюш: Боловао 3 дана. 
Заслужује ли препоруку у садашњем свом 
положају или звању: Заслужује. 
Заслу-мује ли препоруку за виши следеhи 
положај или звање: Не заслуЈ19у'е. 34 

33 Једномесечни курс за обуку официра у 
руковању митраљезима, организован 1909. 
прерастао је крајем године у "Пешадијску 
школу гађања". Формирана је са циљем да 
се официри усавршавају у познавању и упо
треби пешадијског оружја, да се код њих 
развија правилан поглед на употребу пеша
дијске и митраљеске ватре у борби (СВЛ 29, 
22. 12. 1909, 907-914 Уредба о Пешадијској 
школи гађања ФЋБр. 11857 од 16. децембра 
1909). Школа је почела са радом 14. марта 
191 О. Петнаест дана касније примила јс пр
ве слушаоце на чстворомс~счни Ј-..)'рС. н.а 
предлог инспектора пешадије министар ВОЈ

ни одредио јс капетана Драгутина Гаврило
вића за слушаоца прве генерације Пешадиј
ске школе гађања (АВЛ 8, 27. 2. 191 О) 171-
172. Наредба министра војног ФЋБр 1340 
од 6. фебруара 1910). Предавања у школи 
обухватала су опис и руковање пешадијским 
оружјем, теорију гађања, наставу гађања и 
њено извођење, дејство и тактичку употре
бу пешадијске и митраљеске ватре. Почет
ком јуна слушаоци су прешли на логорова
ње у село Рипањ. Извели су школско гађа
ње пиштољем, пушком и карабином, бојево 
гађање са решавањем тактичких задатака и 
гађање митраљезом. Одржан је и информа
тивни курс из телефонске службе и сигна

лизације. Настава за прву класу је завршена 
12. јула 1910. године (Ст. Милорадовић, О 
нашој предратној Пешадијској школи гађа
ња, Пешадијски гласник 1, Сарајево 1923, 
1-7). 

34 Пошто јс у току 191 О. године унапре
ђен у чин капетана и распоређен на дужност 
командира, није испуњавао услове из члана 
17 Закона о устројству војске, 15. 
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МишЈ'оење и примедба виших стареши
на: 

Пов. КБр. Службено 
14. октобра 191 О. год. 
у Чачку. 
Оценио га: 
Засrупа команданта 3. батаљона хог пе
шад. пука "Таковског" 
Помоћник потпуковник Душ. Р. Дими
тријевиh. 
(Ас; АК, несређена грађа) 

10 
Оцена за 1914. годину 

Име и презиме: Араzутин П. Г аврилови/1. 
Чпн п .РОА оружја нли струке: Mqjop пеша
дt!Јскu. 3:> 

Звање у коме је сада: Командир 1. чете 3. 
батаљона Х пеш. кадр. t!JKa. 36 

Каракrерне особине: Озбиљан, храбар, хлад
нокрваи, са !!ЈНО иницt!}ашиве. Јаке 11111тлиген
цl!)е. 
Физичка способност за службу у мпру п 
рату: П omt!JHO способа!i за C./f)'Жqy ум иру и рш19. 
Каћо врши службу: Из сопсшвепих 11оqуда и 
са јако.м во.љо.\1,)'век шачио и коршно. 
Каквог јс владања п понашања у служби 
п ван ове: При.нерног у rвtt.Лta приликама. 
Каh:ав је ећоно~1: Креhе се у граница.ма свqјих 
доходака. 
Какве је опште спреме и способносn1: O n
llШ!J' спреЈ•!У u.wa и за веfш чин и положqј. 
Какве је стручне спрс1\lе и способности: 
С111РЈ"IГ!Ј' спре.л!Ј има и за већи чи11 и положqј. 
"t\1ар,ыrвост п радиност ка усавршавању у 
војнпм знањш.1а: Непреста110 ради. Учество
вао у борба.ма:у дР.Ј~гој половtти сепш. 19 14. год. 
при прела!} преко Саве и напаr!Ј 11а Бежат!Јс'fl 
коg, и од 9-17. X I 19 14. код с. Конаrтще. 

35 СВЛ 22 (3. 11. 1913) 501 Указ ФАБР. 
9964 од 31. октобра 1913. 

36 СВЛ 33 (30. 12. 191 3) 877 Наредба ми
нистра војног ФАБр 16140 од 27. децембра 
1913. 

37 С.Т.С . Пешадијски Atajop Радојнир М. 
Миликић, Ратник 1(1931)143- 145, објавио 
је део писма мајора Драгутина Гаврилови
ћа у коме описује борбе на Конатици. 
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Водио и комаидовао четом и ба111С1.1Ьоно,н >..-ра
бро и одважно. Задатак 1101m1J'1IO щвршио. 
Је лп кажњаван у овој rодиrш: Htge. 
Је .ш боловао у овој годшш: Н19'е. 
Засл)')".-ује ли препоруку у садашњем сво~• 
положају п.ш звању: Засл_р19Ј'е. 
Заслужује лп препоруку за вншп следеhв 
положа~ плп звање: ЗшЛЈ'ЖЈЈе 110111!1)'110. 
Мпшл"ење н прпмедба вншпх стареши
на: 

Пов. КБр. 787 
28. јула Г920. гол. 
у ПIIроту. 
Оценио га: 
Ранпјп командант 3" бат. хог кадр. пешад. 
пука сада кочапдант II пешад. пука 
Пуl\овнпк :Мнх. Ј . i\1ллIIhев11ћ 
(АВИИ, n. 5, к. 214, ф. 1, бр. 1 Z) 

11 
Оцена за 1915. годину 

Име и прсзю1е: Дра~ушн П. Гаври \Овпh 
Чпн и род оружја плп сrруке: Пешад. пу
ковник38 
Зваље у коме јс сада: Кома11дант 2. бата.љ. 
Х кадров. ll)'Ka. 
Кара~...--тсрне особине: Озбиља111 разборит, t!J11 
шшц19сшmве, -'<Рабар, ванред110 д11щ1тлшюваЈ1. 
И111mли;:енmаЈ1 офzщир. 
Фпзпчка способност за службу у Ј\ШРУ п 
рату: П O!IП!J'llO способан. 
Како вршн службу: Нqјсавшщје и до само
прегоревања. 

У којпм је борбама учествовао? Којом јс 
јединицо~~ 1\О\1андовао у свакој таквој бор
бп? Какве јс задатке пмао понаособ за сва
"-"У борбу? Извршење п неизвршење задат
ка: Учествовао у борба.ма 11.·од Београда у сепше.м
брЈ• 1915. када ;е npвtr J'.iJ'PtШ() иа Чед)' батаљо
на рањеи. 

Учествовао у борба.на на Ново"н Брду кадаје и 
поред сшраховишог 111epe1ra )'ctleo да зqуз.ме 11ajвu
tlQ' ~·191 11епрlfјаШСЉ. !IОЛОЖqја. 

У Ллба11l!}ttусnеtшю браЈшо .мост Вез11ров задр
жавtlј)•!zu Apнtl)'f!le l{eo да11 док се Ко.\tбtтовани 
одред mge преко мосша пребацио. 

38 Српске новине 1 04 ( 1916) 1. Указ ФА
О Бр 15276 од 1. октобра 19 15. 

Какве је војнпчке способпосш п накло
носпr показао у току рата: Одличан ко"wа11-
данш башаљона. 
Каквог је В\адања н понашања у службн 
н ван ове: Прюtер11ог. 
Какав је економ: А.обар. 
Какве јс опшrе спреме и способности: Вр
ло добре. 
Какве јс сгручне спреме и способност: 
Одличпе. 
Јс лп унапрс!-)ен у току рата, по чпје:\1 пред
логу н за какве заслуге: Јесше. Непозиашо 110 
ч19e.it предЛОl)' и Зt1 какве заслуге. 
Јс лн одликован, којнм одличјем н за ка
ква дела илн прслложен: Одликован КарЬор
Ьевом звездо.м са .мачев11.Л1а П/ реда, 39 а предло
жен за ПЈ ред. 
Јс ли кажњаван у овој годrrнп: Нц;е. 
Јс лп рањен, к01·а дана, у којој борби, на 
ком 1\1ссту, последице тога: Рањен 23 / 24. 
сепше.мбра 1915. год. код Београда. 40 

Јс лп боловао у овој годшш, од чега, у ко
јп,1 \fCCТII\ia: Htge. Се..11 од ра11е. 
Јс ли одсусrвовао кад, колико п због чега: 
Није. 
Јс лп заробл,ен, на ком месту пу којој прн
лици: Тltge. 
Заслркује ла препор)'f\)' у садашњем сво~1 
по \ОЖаЈу нлп звању: По1т!Ј11fо ЈаСЛЈ'Ј19Је. 
Заслуњ.ује ли препоруку за ~ншп следсhи 
положа~ Љ\П звање: 3аСд.Ј'Ј19!ЈС. 
IX Пешаднјски пук 
К. Пов. Бр. 591 
31. децембра 1916. годпнс 
Оценпо га прсl1ашљп 

39 СВЛ 15 (4. 6. 1915) 281 Указ ФАОБр. 
9780 од 31. маја 1915. У заоставштини пу
ковника Гавриловиhа сачувана су још два 
примерка Ордена Карађорђеве звезде за ма
чевима IV реда из каснијег времена (радио
ница браће Игенин, Локл), кој н су му при
падали на основу овог указа (Р. Бојовић, пав. 
дело, 247-250). 

40 АВИИ, п. 3, к. 237, ф. 3, бр. 26/6 Листа 
губитака у официрима Команде Одбране Бе
оград од 23. до 30. септембра 19 15. садржи 
следеl1е податке: "Рањени: ." Командант 2. 
б. акт. пеш. мајор Драгутин П. Гавриловић, 
24. на обали Дунава". 
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Командант Х кадр. пука 
пуковннк, 

Милнв. Момчиловић 
П пешадијска бригада 
Шумадијске дивизије 
Пов. Ађ. Бр. 2159 
16. I 1917. 
У свему се слажем са овом оценом. 
Пуковник Гавриловић је одличан коман
дант батаљона и заслужује сваку препору
ку. 

Од моје стране је предложен за одлико
вање Бел1П\1 орлом III степена с мачеви
ма41 за заслуге из П периода овог рата 
18. јанура 1917. годrrне 
Командант 
пуковник 

Д. Л. Туфеrџиh 
(АВИИ, п. 5. к. 214, ф. 1, бр. 12) 

12 
Предлог за одликовање пешадијског 

потпуковника Драгутина П. Гавриловп
hа команданта 2. батаљона Х кадровског 

пука у 1916. годиюr за операције из 
1915. године. 

Ред. број: 1. 
Чпн: Активни 1~еzиад1!Јски попщуковник. 
Звање: Ко.манданш 2. баша.љона Х кадровског 
l!JKa. 
Имс и презпме: Ара9117щ11 П. Гаврилови!Ј. 
Опис дела због кога се за одликовање 
предлаже, као и датум п место кад је и где 
дело извршно: 

а) У сепше.мбру 1915. годиm ко;11андовао бата
љмюм када D' Аустрlf)анци прешли Аунав код 
Београда. Иако слабом тагом располаУ19hи, 
ипакј)1је умео распоредити и употребити да ttад
моћm1јем нenpzgameЛV' 11amce сште ?Јбитке, за
робљавqјуhи му доста војника и официра у Ао
њем гра&, а задржавqјући га непосредно уз обалу 
Ау11ава 1и Aopfzoлy. Када је добио по/ачање, ста
вља се лично на чело својих вој1;ика са извађеном 

41 СВЛ4 (27. 1. 1920) 91 Указом ФАОБр. 
135892од 17.јанура 1920.одликованјеОр

деном Белог орла са мачевима ПI реда "за 
заслуге стечене у рату 1915. године"; Р. Бо
јовић, нав. дело, 248. 
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сабљоЈ>t врши јуриш на непрlf)ашеља иу том би
ва тешко рање11у враш.42 

б) У борбама код с. Новог Брда код Приштине у 
нове..мбру 1915. године умеzшшм вођење.м веома 
слабог баша.љона,успева да зqуз.ме од Бугарајед-
191 лити'1У уз кqју D' вој11ици л1орали четворо110-
щке пењати се. 

в) Октобра 1915. год1те 11а положqјима испред 
Рековца аобt!Ја уло?Ј команданта заштиптuце 
под нqјшежил1 околностима, дању у нqјближем 
доМСЈЈ(Ј пешадијске ватре. Успева да задржи не
прцјатеља и да времта да се одред tzовуче из бор
бе, а шако ucmo успева и да свqју заштиш11и'1У 
извуче uз борбе.43 

г) Са око 1 ОО људи свога батаљона и 2 л1Иmра
љеза успева у 11овембру 1915. године да цео да11 
задржава 11авалу Арнqу11а на Шимширово бр
до и тако заштити пребацuвање Моравске ди
визије П позива и Комбинова110г одреда преко Ве
зировог J'vtocma. 44 

За потпуковника г. Гаври.ловиhа Ј11оже се peJiu 
да је C)'vfeo, храбар и разборит официр. 
За које се одликовање предлаже: За Кара
Ьорђеву звез& са мачевима ЈП степена. 
Која одликовања има под када: Карађорђе-
8:Ј звез& са мачеви.ма IV степена. 
14. октобра 1916. године 
Положај 
Командант пуковник, 
Мнл. Момчиловић с. р. 

Мишљења: 
Команданта Комбпнованог одреда: Пот
l!ЈКовник г. Гаври.ловиnје заиста tреqузимљив, 
одличан и у опште редак ко.11анда11111 батаљона, 
и као такав, он је 11а отову мог предлога 1915. 
године унттређеп у чин 110111nуковника и одлико
ван Орде11ол1 Карађорђеве звезде с мачевима IV 
cmenma. И ако по целом ра&, а нарочито по 
свом личном држа11:Ј и присебности у борби пот-

42 Ђ. Себ. Рош, Nав. дело, 22-24; Д. Три
фуновић, нав. дело, 174; М. Граховац, Нав. 
дело, 112- 11 3; Р. Бојовић, нав. дело, 245. 

43 Д. Гавриловић, Слава палим херојима 
1 О. кадровског пука, Војнички гласник - jy
бwzapNи број, Београд 1940, 27. 

44 С. Тодоровић, Мој искрпљени митра
љез, Трновит пут Србије 1914-1918, Бео
град 1974, 117- 118. 
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11.Ј'Ковник г. Г авриловиh засл)'»q/е сва19• препор]-
91 ипак 11алаз11.м да би одликовање за кqје га пред
лаже његов кома11данш 11.Ј'Ка, а с обзиром и на 
његове годит t.l!Ј'Жбе и положq; кqju зq_)'зи.ма бu
ло врло велико. 

Руковођен ;едино шtL\1 раз.лого.w ја налазим, да 
би за сада било довољно, да се одли9је оgденом 
белог орла с мачев11.Јwа III реда (трећег). => 

Армије: Слаже.м се са .мишљење.м ко.мандан
ша Комбинованог одреда. 
Командант, Почасна Ађ)rrант Њ. В. Кра
ља, 

Ђенерал, :Мпха.ило Жлвковпћ с.р. 

Врховне КО1\~анда: Слажем се са мишљењем 
командапша арм'!Ј'е. 
По заповести Врх. команданта 
Начелюrк штаба 
Ђенерал 
Петар Бојовиh с.р. 
(НМЧ, Р. бр. 1282/ 1983.) 

[."1 

13 
Списак официра Х пешад. пука 

комбинов.1.батаљона 

Тек. број 8. 
Чин: Акшив. пешид. Ш!Ј•ков1шк. 
Звање: Ко.манданш 1. баша.љона.46 

Име и презп~vrе: А,рагупит Гавриловиlz. 

45 Законом нису била предвиђене огра
ничења, којим пуковник Туфегџић образла
же свој став. Без обзира на године службе и 
положај, Орденом Карађорђеве звезде са ма
чевима Ш и IV реда могао јс бити одлико
ван сваки официр у трупи за своје сјајне 
успехе у борби који су имали одсудан зна
чај за исход битке (Правила о одликовањи
ма у војсци орденима и медаљама у рату, 5). 
Ова разлика између нормативног и стварног 

у погледу награђивања заслуга била је при
сутна током целог рата. 

46 АВИИ, п. 3, к. 56, ф. 2, бр. 14/7 Изве
штај команде српских трупа у Тунису од 2. 
марта 1916. 

Кратка оцена: Здрав и врло добар ко-нандшш1 
батаљона. 
Прrrмедба: Као резерt!Ј за Шум. див. на место 
AtlM. Muшpoвulia. 
Впдп Ађ. Бр. 1713.47 

[".] 
Х пук комбиновани 
К. Пов. Бр. 
18 .. мај 1Ч16. г. 
Солун 
Командант, 
пуковник Вој. С. Поповић 
(АВИИ, п. 3, к. 256, ф. 5, бр. 1 /245) 

14 
Оцена за 1916. годину 

Име и презиме: ApaD1111un П. Гавриловиh. 
Чин п род оружја или струке: Пешадt!}ски 
пошпуковпик. 

Звање у коме је сада: Ко.ма11данш 2-ог баша
љона 12-ог пеш. !!ЈК а. 48 

Карактерне особине: Нарави тихе и добре, 
вq;нuчки васт1шан, храбар, t!JH u11ш11Јјатuве, ин
шелигтшан. 

Фнзнчка способност у миру и рату: Спосо
бан за служб_уу .миру и patl!J. 
Како вр шп службу: Са пупо воље, предано
с111и и 11регала1ш11ва. 

У којим је борбама учестовао? Којом је 
јединицоi\1 командовао у свакој таквој бор
би? Какве јс задатке пмао понаособ за сва
ку борбу? Извршење тr неизвршење задат
ка: Аf ца. јула cвqjti.1\1 баша.љоно.н на предстра
жи 1и Ветерш119' проширио је терт u створио 
јак осло11ац за развијање и да.ље 11ападне радње 
l!JKa. У мecetfY aв?JCf!Q' пqенергичmgе, са свqјuм 
ба111а.љоно_111, борио се за овладавање Ветерника 
ше свqји"м радо.м 110.л10гао и давао подстрека и 
осшали.м баша.љоиима. 

47 АВИИ, п. 3, к. 256, ф. 3, бр. 11135 Ре
шење начелника штаба Врховне команде, 
Адј. бр. 1713 од 20. маја 1916. 

48 АВИИ, п, 3, к. 257, ф. 6, бр. 277/2 Указ 
ФАОБр. 1735 од 12.јуна 1916. Пре него што 
су створени услови за извршење овог указа, 

упражњено јс место комаНЈЈ,ШПа 1. батаљо
на и Гавриловиhје примио ову дужност. На 
њој је остао до пред крај године. 
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У ,\1eretty сеш11е.\tбрЈ. за проширеље)'спеха 11а Кај
макчсv1а191, као деош побочтща (ко.11анда11t11) ди
визц;ска, свrуи.н радо.\/ видно се исппщао. Задат
ке додељене )'Век је извршавао. 
Какве јс војничке способноспr и накло
ност показао у току рата: Одличан ко. 11анд. 
бата.љона, употребљив u за самосшалаи рад. 
Каквог је влалања п понашања у слу-..кби 
п ван ове: У сва1.:rу npuлtщu СЛ.ЈЖll за Јглед. 
Какав је економ: Све пр1тадлеж11осшu слао ;е 
својqј породш/и. 
Какве јс опште спрс.\tе н способностн: Вр
ло добре от11ше спре.не. 
Какnе јс с1ручнс спреме п способносш: 
Одли•111е 
Је ли унапреЬсн уток-у рата, по чпјем пред
логу н за какве заС.\}ТС: Унапређен ;е )' чин 
l!ЈКОв1111ка 1-ог октобра 1915. год. 011111шt1.\f)'Ка
зом. 

Је лн оллпкован, којпм оллrrчје.\t п за ка
ква дела илп пред.\ожен: И.\tа КарђорЬ. зве
зr!Ј1 са лtачевu.А1а ЈТ /ог степ. !]Р_едложио са.м га 
за Белог орла са л-1ачевю1а Л -ог с111.49 

Је лп кажњаван у овој 1олпнrr: Н19е. 
Је ли рањен, кога лана, у којој борби, на 
ком месn', пос\сл11це то1 ·а: Нц;е. 
Је лн бо,\овао у о.вој годrпш, ол чега, у ко
рrм мсстпма: Ht9e. 
Је лп одсуствовао кад, ко \ПКО н због чега: 
Н1уе. . . 
Је лп заро?љен, на ко.\1 мсс1у ну КОЈОЈ rтри
лпцп: Н19е. 
Засл )гжује лп препоруку у садашњеr.1 свом 
по \Ожају плп зваљу: 3ас.Л)'Ј19Је. 
Заслр1чје .ш препоруку за впшп с.,елећп 
положа~ плн звање: Заrл)'Ј'9Је. 
I Пешадијске бригале Осечкс дrrвпз. обла
сти 

К. Пов. Бр. 206 
Осек 
Оценио га: 
бив. команд. 12. пука "Цара Лазара" 
пешал. ПУКОВНИК, 

Вој. С. Половиh 
(ЛВЈ11I, 11. 5. к. 214, ф. 1, бр. 12) 

49 На основу овог предлога потпуковник 
Гавриловић јс указом ФАОБр. 31222 од 14 
јануара 1918. одликован Орденом Белог ор
ла са мачевима У реда "за заслуге и показа
ну храброст у рату 19 Ј 6. године" (СВЛ 5. 
25. 1. 1918, 63; Р. Бојовиl1, 11ав. дело 252). 
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15 
П арr.шја 
Ш)"'1адпјска д~rвнзпја 
II брпгада 
ХП nсшалпјскп пук 
2. бата.uон Аюпвю1 офпц:ир 

Прел.,ог за унапрсЬење у чин пешадпј
ског пуковннка 

lL"1e п презпме (пз,1еђу њпх почетно С.\О
во очево~ IJ\teпa): Араг;•тшt П. Гаврилови/1. 
Чпн (ред војске или струка): Активни пе
шадц;ски 1101шl)'А.·овш1к. 
Звање: Ко.11апданш бата.љона. 
Кал је роЬсн (лан месец и 1 одrrна): ЗО. 
април 1882. годzте. 
Кад јс стуrпю у војску: 1. сепше.мбар 1899. 
годtте. 
Које јс 1РаЬанске н војне шко \е свршио 
(за разервнс п заннмаље у 1РаЬансrву): 6 
разреда Гшщаз19е '! двогодшшьu 19рс 1шже шко
де Bq;ue aкaдt:.\fl!}e'0 и Пешадис91 ШКОЛ)' .:аЬа
ња. 

Колпко је вре?\1ена офпцп~ (у актнвној 
~ • ) Ј' 

слркоп, резервп, пензпрr : аю1швнrу С..1!)'-

жби офzщир од 2. авD1с111а 1901. год. 
По.\ожајн на којн,1а јс бно за време рато
ва, односно једннице којн.\tа јс командо
вао, ол кала п докле: У фt1ско-с1_)'с1Ј1риско.~1 ра- • 
11!)' ко.\1а11довао чешо..\t од 20. фебр.Ј1ара 1915. год., 
а од шада ко.110нr!ЈЈе башаљоно.~1. 
Кад јс до6110 послслња ·1рп чпна (дан, r.re
ceц, годпна) и по КО\1е чину Закона о 
устројсrву војске: Чин кстешана I класе добио 
ЗО. ОА.шобра 1912. год. 110 ч.1. 17:51 

Чин .\/ајора 110 ч.ла'!) ' 19, ЗО. 0А.·1110бра 1913. год. 
Чин по1т!)•Ковника 110 t/ЛШ"!)' 19, 1. окшобра 1915. 
год. 
Текс~· добпвеннх похвала за врс:-.1е сада
њег рата 6' колпко не с~-ане овле пзнетrr 
на по \Сђ1шн - на С\)'Чаl да оставе непо
пуњено прсвуhп црту пз )Тла у угао): 

50 Споменица XXXII класе Војне акаде
мије, Београд 1936, 130, 1 96; Спо,нетща се
дю1десет11етогодuиаы1це Вој11е акаде.11ије 
1850 1925, Београд 1925, 293. Школовање 
је завршио као 109. у рангу. 

si СВЛ 22 (24. ЈО. 1912) 474 Указ ФАБр. 
1974 од 20. октобра 1912. 
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Наредба АЬ. Бр. 9809 
Ко.манданша шpelze apмige за 27. март 1917. 
год.52 
Командант 2. батаљона ХП пешад. 1?ЈКа ак
пшвии пешадцјски tI01ll1?JKOв11uк г. APa?JmUH П. 
Г ав/жлови/i, )'Чинио је следе!zа де.ла: 
1) У cвUAt борба.ма доказао је, да је врло присе
бан, храбар и умешан ко.мандаt1111. 
2) РасполаЈ19ћи са овим одлика.ма особито је ис
шакао свој утzщај на 1ипад11е радње при зqузи
мању шачке No 1 27, 28 tt 29. сепше.мбра, 1. и 
2. октобра 11а коси, кс!Ја ве."!}је Соколс191 и Трнав
с191 греf!у и успео је, да задржи зqузети положqј и 
после с11аж1тх прошив 11апада 11е11јщјате.љскuх. 
3) За све време 011epaц1ffa на ови.м положајима 
свqјим Ј'.Мешни.м команданшски.м радол1 и зqузи
.мљиво1дf!Ј J'Cfleo је, да се зqузети положqји и под 
щ!iја-чом пешачком и арти.љериско.м ватром 
прошив1111ково.м солидно утврде и створијак осло
нац за да.љи рад. 
4) Це.ло191пним свс!Јим команданшскИА1 радом 
дао је доказе по1111?ЈНО спрежног, енерги-чног, хра
брог и )'Мешаног команданта, јер је са свqјом је
диницом са.мо ymexe и.мао. 
Командант, ђенерал 
М. Васић с.р. 
Која одличја има: Кара-ЂорЬеву звезду са ма
чеви.ма fТ/ реда, Злаш'!} меда.љу за храброст/1 

Медалv1 за вqјюtчке врлине. 54 

Је лп одсуствовао п колико: Нцје. 
Лпчне и караперне особине 
Је ли рањен, у којпм ратовнма, последи
це.Ј е лп боловао, од чега, колико. Физпч
ка способност за СЛ),....А<бу у рату и миру: У 
српско-qустриском ращу рањен два '?Ј'Ша. У бор
би на Конашици 1914. год. и у борби код Бео
града 1915. год. Не.ма рђавих последица. 

52 АВИИ, п. За, к. 65, ф. 2, бр. 48 Наредба 
А.цј. Бр. 9809 команданата Ш армије за 27. 
март 1917. за све јединице које су биле у са
ставу IlI армије; НМЧ, Р. бр. 1282/1983 исто. 

5з СВЛ28 (9. 12. 1913) 733 Указом ФАО
Бр. 1 393 1од30. новембра 1913. одликован 
је Златном медаљом за храброст "за показа
ну и осведочену храброст на бојишту", Р. Бо

јовић, нав. дело, 250. 
54 СВЛ 33 (30. 1 \ . 1908) 621 Указом ФА

Бр. 10033 од 30. новембра 1908. на предлог 
министра војног одликован је Медаљом за 
војничке врлине; Р. Бојовић, нав. дело, 255. 

Лежао)' болници од друге задобивене радне свега 
24 дана. Боловао нцје никако. Прву paf!Y лечио 
је на положqју, не Ha'?}Шlllqjyfzи никако своју je-
дuнullJ. 
Каракrерне особине, интелигенција, схва
тљивост; одлучност и енергија; прибра
ност у тешким моl\lентима; лично држа

ње у борби; истрајност у служби; утицај 
на по~гчлњене: Карактера отвореног, искрен, 
нарави добре и благе; щт1елиген111ап 11 лако схва
тљив; одлучан са довољном енерщјож,умешану 
сви.л1 прилика.ма и Ј\4ОМенщUА1а борбе,· лично хра
бар; у служби исщрqјан. Извесне особине и као 
официр и као коЈwанданш, као и умешно и так
тично опхођење од великог сууппщqја на tюш-чи
њене . 
Мотив за предлоге 
Дела за која се предлаже унапређење. У 
којпм ~е. операцијама и борбама истакао, 
коџrм ЈС )едпницам~ командовао, у каквим 

ситуаци1ама, какве 1е резултате постигао. 

У колико је документовао општу и струч
ну спрему, умешност у командовању и во

l:)ењу трупе и способност за положај, који 
одговара чину за који се предлаже: У бор
ба.ма на Вешфf1U'91 у мecellJ јулу до 14. сепt1шv1-
бра 1916. гоl. у 110-чеш19• се свс!ЈиЈ1-t ба111а.љо110Ј11, 
на rzрешсшра.жи, зqузео је под борбо,w јаче ослоне 
ша-чке, воде!zи непресшшю борбе са противником, 
кqju је енергично 11ападао, да га са положqја ба
ци. Аоцm!)е,у нападним радња.ма t!JKa од 6. ав
?ЈСШа па до 14. септе.мбра 1916. год. са својим 
батаљоном, таж110 и енергично нападао је про
тивNика, залажуhи физич191 знансшве1!У мoli и 
лич191 храброст за 11oc111uг1!Jlie успеха. 
Од 26. сепше.мбра 1916. год. до 6. марта 1917. 
год. својим радом као командант башаЈЬона ис
такао се зашто је, заслужно, похваљен наредбом 
Ађ. Бр. 9809 за 27. март 1917. год. ко.ма11-
данта ЈП армt!Је (ишетом у тексту). 
Ре."!)Лmат његовог рада као баша.љо!iог ко.мап
данта био је увек задово.љавqјуfщ, а до сада пока
заном спремом, умеш11оt11/iу и терщјо.м дао је 
видна доказа, да се верује да lie, ucmo тако, бити 
добар f!УКОвски командант. Мс!}е је мишљење, да 
поtЈ11!ЈКОвнuк г. Гавриловић заС.!!ЈЈ19је да qуде 
унапређm )' чин t!}Ковника. 
Датум: 5. маја 1917. год. 
Подносилац предлога 
звање: бивши командант ХП пеш. f!JK "Цара 
Лазара" 
Чин и поmис: П)'ковник, Вс!). С. Поповић 
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Мпшљење (потписати): 
К.оманланта пука: Л1ишљења са.н да пешад. 
пt!)'Ков1шка г. АРаг.Ј'Шина П. Гаврилови/1 !Јlреба 
)'11апредш1щ )' чиN '?ЈКОвника. 
24.V1917. 
Бив. коман. 12. пеш. пука 
пуковник, Вој. С. Поповиh 
Микра 
Команланта дивизпје: NЈ.ада је 110mt1)'Ков1шк 
Гаврилови/i одличан ко,11а11дан1ЈЈ башаљо11а, tтак 
држи.м, да је још л1лад за чин 1!ЈКОвника. 
Командант, 
пуковник, Жив. Г. Павловп\1 
Ко:-..1анланта армпје: Пре.1tа uз11e111U.J•f заСЛ)'
га.\fа налазю1 да ;е довољно да б_уде одликован јер 
;е и су·вшш .млад за чщ1 1!)'Ковника. 
К.омандант, 
Војода, Степ. Степановиh 
Мотивисана одлука Ратног савета: Аа се 
у11а11реди tzo чл. 17 чим UСl!ЈГШ )'Слове, 11л1ају/т 
11рвещ111во 11ад остали.ма. s~ 
2. лец. 1917. 
Солун 
Председник компспје, 
Начелнпк шт. Врх. команде, 
Ђенерал, Пет. БојоюЉ 
Чланови: 
Комапл. П армије, Војвода Степ. Степа
новпh 

55 У ставу Ратног савета са седнице од 
15. децембра 1917. истичу се два начела: да 
су кандидати млади за чин пуковника (раз
матрано је 24 предлога) и да их треба уна
предити када испуне услова прописане За
коном о устројству војске. У српској војсци 
чин пуков11 11ка добијао ес после 23 године 
службе. Драгутин Гавриловић јс у тренутку 
предлагаља за унапређење имао 35 година, 
а у чину потпуковника био је тек две годи
не. Пошто се радило о унапређењу за ратне 
заслуге, Ратном савету би се могло приго
ворити да јс прснабрегао суштину законске 
одредбе да у току рата официра могу бити 
унапрс!Јени за ратне заслуге без обзира на 
рокове (Закон о устројству војске, Београд 
19192, 18), да на снази кије била одредба, ко-. . . 
Ја Јс остварење овог права ограничила на Јед

но унапређење у току рата (Уредба о доде
љиваљу 11аграда у војсци за вре11е рата, 15). 
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К.о:-..1анд. I ар:-.нtје, Војвода Мишпh 
Команд. III армпје, Ђенерал М. Васпh 
Поt.юhн. Нач. шт. , пvковнпк Пет. Па-
шиh ' 
Начелн. Опер. одељ., по·mуковнпк Дан. 
К.алафатовиh 
(ЛВI ЈИ, п. 3, к. 302, ф. 9, бр. 12/ 28') 

16 
Подацп за оцену команданта 2. батаљона 
ХП пука пешад. потпуковнпка Драrушна 
Гаврнловнhа, а за време док је бно под ко
мандом по111исаног 

Све добивене задашке решавао ;е правилно и са 
1101т!Ј1ш.11 ра3)~11евање.м, нарочито око Ј'ШврЬи
вања положr:уа. 

/luчно лрабар, хладан и решишела11. 
Баша.љоно.н командује врло добро и и.ма одлич
но 11011ашање u ушицr:у· на С8(је 110111чиње11е. 
Ишнелигеитан, бистар, прави.лио схвата СШl!Ј
ацUЈЈ. 

Аисцzтлшюван и одан свом позllВ.Ј'· 
Каракшера11, ошвореп, искрен и свес111т1. Нара
в и 11m:>.:e. 
Здрав и no11l11)'HO способан за све ра11111е 111шpa11a
tfe. 
Служ61 врши са 11011111)1нил1 рађ~~1евањел1. 
Владања и 110нашања 11рю1ер11ог. 
Опште u rшручне ctфe.we врло добре. 
Одликован нцје, предлаган за од.лш:овање mije. 
Кажњаван нzije. 
Бо.1овао mije. 
Осушвовао нtije. 
Препору19• 1101Ш!Ј'НО засл)'жује. 
У поrушају напада, априла месеца 1917. год. 110-
казао је необич191 храброст 11 шдржљuвоrш, као 
11 )'Мешносш у ко.мандовању бата.љо110.м. 56 

12. пешад. пук 
Пов. бр. службено 
30 август 1917. год 
Командант ппуковник, 
Ћира Даскаловић 
(АВИИ. п. 5, к. 214, ф. 1, бр. 12) 

56 АВИИ, п. 9, к. 285, ф. 1, бр. 3/1 Опера
цијски дневник 12, пешадијског пука ,,Цара 
Лазара" од 26. марта 1917. до 6. септембра 
1918; ВРС, XXII 439-744. 
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17 
Податци за оцену у 1917. гол. акrпвног пе
шал. лодпуковннка Дрюупша П. 1 "аври
\Овrrl1а команданта 2. бата/ьона 

А)'ж11осш врши савеmо са рађ1.мевање.~1 и шачпо. 
Њеzово,11 солид11ом вf!}11ичком спремом стекао је 
у км1а11ди .лv1бав u повереље подчињених .N!J'· IЬе
zова 11реда11осш llOU!J и јака воља нашера.ла је 
подчиљепа на mач11ост у вршенv1 СЛЈ'ЖОе u одр
жавање примерmог реда у комстди. Одликује се 
Л1)'Шкош!z]• и безzра11ично.~1 оданошђу сво;ој СЛЈ'
жбu, а у борби присебан и х·рабар. Брuжљиво уш и
че 11а ватишање сво;их 11ошч11ње1шх, а као 11а

сшав11ик ]Јр~шшоz баша.љона5' оqу11шв.љавао ;е и 
соколuо вf!Јтосе да 11сшрqју до крсуа у сво;u.м qy1-
ж11ocшt1,\fa. У рововски"н борба.;11а показао ;е ве
лu91_р1е11тоа11 1fa )'Шврђивањ)' и о;ачавању 110-

ложсуа. Његово свесрдно сшарешш1сл·о сшарање 
oceha се код његових јединица и во;нш:а. Правед-
1fО је сшрог и одNерепо енергичап. 

57 Формирање јуришних јединица изве
дено јс на основу наређења Врховне коман

де од 22. августа 1917. Потреба за њиховим 
постојањем осетила се због преласка на по
зицнјски рат и активности одговарајуhих бу
гарских формација. Њима су претходила 
бомбашка одељења настала одмах по изла
ску српске војске на Солунски фронт. Пот
пуковник Драгутин Гавриловиh је завршио 
Официрски курс у вођењу јуришних једи

ница у француском центру у Лери ну. Наред
бом команданта Шумадијске дивизије одре
ђен јс за команда~па Јуришног батаљона. Од 
14. октобра 1917. руководио је чстворомсссt1-
ном обуком јуришника чета. Фебруара 191 8. 
године уt1сствовао јс у раду комисије која је 

писала Пројекат правила за обуку јуришних 
трупа (АВИИ, п. 9, к. 247, ф. 6, бр. 6/5 На
редба команданта Х пешадијског пука О. Бр . 
2889од 19. августа 1917;ВРСХХШ 728-732). 
У СВЛ 10 (3. 6. 1917) 125-128 објављен јс 
информативни чланакЈуришне трупе. О бор
бама јуришног батаљона Шумадијске диви
зије писао је Д. Одуровић, Тактичка упоrпре
ба пешадијског ору:ж:ја и ватре у нащ1L1t 
11роиLГ111л1 ратовюtа 1912-1918. г. Београд 
1926, 75. 

П охва.. ъеи ;е 1fаредбо.11 ко.11а11дапша ЈП ap.11llje 
АЬ. Бр. 9809, 27 .• нарта 917. год. за )'Сf1ешан 
рад 27, 28. и 29. септембра и 1. и 2. октол1бра 
1916. год. 
Здравља ie врло доброг. 
Боловао."58 

Прmор)'ку заслу~је. 
12. Псшаднјскп пук "Цар Аазар" 
Пов. Бр. Службено 
25. јануара 918. год. 
Лоложај 
По заповеспf команд. 
помоhник ПОДП\'КОВННК 
Мих. В. Ковачевић 
(ЛВИИ, п. 5, к. 214. ф. 1, бр. 12') 

18 
[Оцена за 1918. годину] 

Оцена осшсуе иста. 
У офаюиви од септе.мбра лtесеца шек. год. tту
ков11. г. Гаври.ловиh показао је све особtте ко;е тре
ба да и.на један одличан офицzр. Храбар, npuce-
6a11, енергt1ча11, врло брзо и правшто схвата cu-
11~yaцt!JY и корисно употребљава 111шц1fjat1ltl8J'· 
Л111ого допришо пробС!ЈУ на Зап. Ветерп119 u за
датак тачно 110 пда'!)' извршио, постигавши за 
вр.ло кратко вре.ме и са мало жртава сво;· крqј-
1ы1 ц1иь. 59 За овqј )'Спех и заслуге, 11редложе11 ;е 
за по.Ува.лу n.·о.на1fданша ар.1п!Је. 
5. лец. 1918. г. 
Бео1рад 
l\.оманд. плуковник, 
Ђнра Даска:\овпћ 
(ЛВЈIИ, 11. 5, к. 214. ф. 1, бр. 12') 

58 ИАБ, Окружни суд за град Београд, Ин
валидско одељење, Р 250/1939. Из лекарског 
уверења од 15. јула 1931. види се да је на 
положају боловао неколико дана од тропске 
маларије. 

59 О улози потпуковника Драгутина Гаври
ловића у пробоју Солунског фронта: Д. Пан
дуровиh, Заузеће Западног Ветерника 1. и 2. 
септембра 1918, Ратник 6 (1927), 61-71. 
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19 
Наредба бр. 101 команданта 11 армије 

за 6. јануар 1919. године, Сарајево 

1'.о\~анданг UI у\1алиске д111шзпјс нарс.\
ОО\1 својо" ЬР. 54599 ол 27. нове:.1бра 
1918. год. похвално јс: КО\1Ю1данта 2. ба
тал,она Х.11 лешад. пука "Џара Лазара", пс
шал. по·mуковннка 1. Драrуп1 на Гаврн \О
вн\1а ЈЈ rтред.\ОЖIЈО је да 1 а ЛОХВа,\11\f ар
\IПСКО:\1 нарслбо\1 за слсдсl1а за сл ркна ле
ла и то: 

'Командант 2. бата/ьона ХН 11сшад. пука. 
пешал. по·mу1ювник г. Дра1упш П. Гаврп
.\овнh, за вре\.1с офанзпве 1. 11 2. септе,1-
бра 1918. гол., учпнпо је с \Сдеhе: 
1) 11звршпо јс тачно рекошосцrrраље те
рена на његово,'\1 правцу напа.\а и упознао 

све непрifјате.~скс органнзацаје, које су 
дотле бпле сасв11.\1незнатне11 п1\1е \1НОП> 
допринео успс~у напада. 

2) На дан напала 2. сспте\tора 1918. год. 
благовремено ЈС нзвршпо напад 11 пришао 
~rспрщатељу на такву дал"шrу, о~акле l1c 
ЈСЛШI!\f налетом ускочил1 у нспрпЈаТе/ьскс 

ровове. Иако ес терен на љс~ 0~0\1 фрон
ту С\1атрао непро \азНЈ~\f, нако ЈС наша ар

тн ьсрпЈа тукла неприЈ~тс \~скс ровове ло 

послслње1 момента, он ЈС нпаh. пришао та

ко блнзу, да јс у часу поласка па напал 11е
всроватно\1 брзпно:\1 п с1 r \Ј1НО\f )ТШО у нс
прнјате,ьскс ровове, пзнснадпо 11 заробио 
посаду. 

I lc задржавајуl1п ес нп i\Ю\IСнга rтрод)~љ:по 
јс даље и врло брзо пзбно на rребен За
падног Ветерника па прО,\)"'lћrю и ла.uс. 
Добrmши у то време бочну :шпра ъесh.у ва
тру са коте 1570, упућује .\ва вода у \el1a 
нспрнјате,~у напада га 11 nоробrrвшн све, 
успева да заузме !\оту 1570, ч1шс је пао цео 
Заnалнп Ветерник н ОЈ\Югуhсн по'f~ст ол
рела против1шка г. Арсснпјев11ћа. ) 

60 ВРС XXII 103. Командант ХП пука 
потпуковник Ћира Даскаловнl~ наредио јс 
потпуковннку Драгољубу Арссннјсв11l~у "да 
форсирано крсhс напред пошто се делови 
потпуковника Гавриловиhа налазе на коти 
1570 и шеткају по самом гребену са рукама 
на лсt)има [" .) То ваше стајање укочило јс 
цео рад." 
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1'орпс1 е\111 овај успех, енсршчно проду
жује гоњење rr зароо ьавање, брзо 11збrrја 
на косу ју1 о-неточно од Слоново~ ува, на
па,\а ) поза.\пну ) lсточног Ветерника и 
успева ,\а поко.\еоа ш.:прпјате \"а на l lсточ
НО\1 Ветсрнпку, кој11 јс после јелно1 часа 
пао. l lзвршпвшп на овај начин потпуно 
свој задатак, 1 они ватрт.1 непријатеља п 
довршава 1 rr\le његово растроЈСПЮ. 
Uco нана,\ вршио је тако енсрп1чно п са 
.rакво.\r брзпно\r, да јс. запленrю 4 н~прп
Јате.ьска nо.ьска топа, ЈОШ за вре,1с ,\еЈства, 

зароб1ю 7 офнцнра п впше о,\ ЗОО војни
ка, 7 '\111rраьеза, "шого П}Wака, 1 бацач 
00\IOJI 1I .\IНО!О '\l)'НIЩIIje. 
У опште ПОТП)'КОВНПh. г. Гаврп \О1ш\1 је у 
овощ; навалу показао своју уроl1спу пнп
цrrјатпву н храброс1, пас1упаЈуhн у првоЈ\1 
борбеном реду, нзлажуhи се лично п до
приноссl111 подизању \Юрала п епсрп1је 
кол сво1 · бата ьона. 
Усваја\! овај пред\Оr 11 за пзложенс заслу
ге rюхва uyjc\t КО\tанданта 2. сата ьона ХП 
пешал. пука "Џара Лазара" пешал. пот
пуковюљ:а 1. Гаврпловпl1 П. Дра~упша.61 

Ову нарслбу саопшлпн целој арщrјн. 
Ко\1а11ла111 
Почаснн аl1)тант IЬ. В. Краља, 
Вој вола 
Степа Степановпћ 
(Н\IЧ, Р. бр. 1282/1983,· АВЈЈН, 11. За, к. 
65, ф. 7. бр. 51) 

20 
Сппсак офrщпра, којп се npe\ta rrapel1e
њy Врховне ко\1анде Алј Бр. 215152 од 23. 
септе\16ра ове 1·0Лirне п команданта Il ар
\lнјскс 00.\аС'ПI Ађ. ор. 15188 ол 5. ОhТО
бра ове ~·одине, пред.\Юh)' за одлпковање 
Ратнпl\1 крстом 

r".J 
Тек број: 6 
Чпн: .L1кш11в1щ пешад. fll!JKOвнuк. 

61 СВЛ 6 (19. 2. 1921) Указом ФАБР од 1. 
децембра 1920. одликован је Орденом Бе
лог орла са мачевима IV реда "за заслуге сте
чене у рату 1917, 1918. и 1919. године." 
Предлог јс образложен овом похвалном на
редбом (Р. Бојовиh, 11ав. дело, 25 1 ). 



ПЕРСОНАЛНИ ДОСИЈЕ ПУКОВНИКА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 

Зваље: Ко.манданш баша.љона. 
Имс и Презиме: .LJ.pa?J'fllШt П. Гавриловu/Ј. 
Из које је коr-.1анде: 2. баша.љ. ХП "Ј'К Шу
.мад. дивиз. 
За које је одликовање предложен: Kopi!J
mu Рштш крст . 
. Мотив за похвалну наредбу: На дан напада 
2. сеnшембра 1918. год. цео напад са батаљо-
1юм извршио је тако енершч110 и са такво.~~ бр
зином да је зстленио 4 шnрtfјате.љска по.љ. шо
па, још за време дејства заробио 7 официра, пре
ко 300 војника, 7 митраљеза uјош много др)'гог 
материјала. Врло храбар официр. 
[".] 
Команда 
Босанске ыmтвпјске области 
К. Пов. АЬ. Бр. 3031 
15. новембра 191 9. год. 
Сарајево 
Командант, пуковник, 
Чед. Ј. Марковпћ 
(АВИИ, 11. 3. к. 3 50, ф. 7, бр. 13/16) 

21 
Оцена за 1919. годину 

Име п презиме: .Л.рагушин П. Гавриловиh. 
Чпн н род оружја нли струка: Активни пе
шад1gски по!'Ш!)'КО8ЮIК. 
Звање у коме ј е сада: Ко.мандашн 2. бата.љо-
1tа 12. '!)'Ка. 
Караk.терне особине: Озбиљан, храбар и раз
бориш. Иншелигеmtуцје јаче. 
Физпчка способност за службу у миру п 
рату: Пomf!YHO способан за ратне напоре. 
Како врши службу: Сл)'жqу вриш врло добро. 
Сщ;ран за са.мосталаN рад. Пре.ма .млаЬи.ма 
требао би бити сшрожцји. 
Каквог је владања и понашања у службп 
н ван ове: Врло доброг на служби и ваN ње. 
Какав је економ: Врло добар. 
Какве је опште спреме и способносш: Оп
tшт спре.ме врло добре. 
Какве је стручне спреме и: способносm: 
Стручне спреме врло добре. 
Марљивост и радиност у усавршавању у 
војним знањима: Ради Na усавршавању. 
Јели је кажњаван у овој години: Нцје. 
Јели је боловао у овој години: Нцје. 
Заслужује ли препоруку у садањем свом 
звању и положају: ЗаслуЈq;'е. 

Залу-tКује лн препоруку за виши следећи 
положај пли зваље: ЗаслуЈ191је.62 

11нш/ьење и прнмедба вппшх стареши
на: 

Оценио га, 
Вршилац дужности команданта 
12. пешад. пука 
пrтуковнпк Мпх. Јов. Васпћ 
(АВНИ, 11. 5. к. 214, ф. 1, бр. 12') 

Кf.аљ СХС 
4 . пешад. пук 
Пов. Бр. 477. 
1. 9. 1920. г. 
Ниш 

22 

Подаци за оцену г. ппуковника Гаврило
впћа за 1920. год. за време службе у овом 
пуку од 1. VII т. г. до данас.63 
Каракщера отвореног и чврстог, нарави бла:жи
;е. 

ИNшелигенццје јаче. 
СлЈ'жv1је вршио похвално. 
Препору~ заСЛ)'Ј9је. 
Кмдт, пуков. 
С. К. Џвпјовиl1 
(АВИИ, 11. 5, к. 214, ф. 1, бр. 12') 

23 
Команда 
Моравске д1mиз. обласrи 
Пов. АЂ. Бр. 5575 
16. новембра 1920. год. 
у Нпшу 

62 Потпуковник Васић је у ову рубрику 
прво написао "не заслужује", а затим је пр
ву реч прецртао. 

63 Потпуковник Драгутин Гавриловић је 
указом ФАОБр. 156225 од 29. априла 1920. 
постављен за команданта 12. батаљона 47. 
пешадијског пука (СВЛ 20, 14. 5. 1920, 681), 
али Је на старој дужности остао још три ме
сеца. 
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Команданrу Шумадиске дивиз. области 
При.ложеие оцте за 11)'Ков1111ка ApalJ'Шlllia П. 
Гаври.ловu/и/'4 t1.\ta.1t часш досшав1ш11r на yno
mpeqy, са J'vtoлбoivt да се оце1ш за о~у годШ!Ј'· . 
Као 11одашке за 01;е111·, а за вре.не oq 1.:ако ;е no-

'l 6) . 
сшав.,ьен Ја л·о.ндша 4 7. пеш. пука, кq;u ;е )'110-
шреб.љен. 11а овrј дивиз. шеришорц;и, 11.ма.w даш
јави.м: да ;е пуков1111к Гавриловuh за ово рела-
11mвно кра1т:о вре.ме, u нарочито као А:о.11а11д111. 
'!)'Ка 1101щ!Ј11О 011равдао похва.лие оцте paн~vu ...... · 
годtта. За релашt1в1ю крашко време Ј'Спео ;е да 
)'ОЧ.Љиво 11011рави сшање )' '!)'~)')' опшше, кq;е 110 
долап'fУ )' Ниш Ht!Je било пов о. ъ1101 ;ер ;е 11Ј'К као 
новофор.миртш у .лтого.~1е ОСl~)'девао и сш ање. '9' 
нu ,\1ашер1уално 1ш .lfopa.л110 ;ош 111уе бuло 110-
во.љио. 66 

Пуков11ик Гаври.лооиh ;е каракшеро,\~ отворен, 
1ю.-ре11 11 поуздан. l l11111е.лиге11шан ;е. Ј:нергича11, 
зqри..1иь11в. Сшаложеи u шакшичан. Здрав и то
собщt. СлЈ'ж& врши ревносно и преда110. Влада
ња и по11ашања 11охоал1t0г. Врло добар еконо.м. 
Врло добре cnpe..we u тособносши оmш11е u сшр)'Ч11f. 

64 СВЛ 41 (23. l О. 1920) 1981 Указом ФА
Бр. 32325 од 14. октобра 1920. унапређен јс 
у чин пешадијског пуковника. 

65 СВЛ 33 (18. 8. 1920) 1489 Указ ФАБр. 
19599 од 12. августа 1920. 

66 После Првог светског рата приступи
ло ес формнрању нових јединица у оружа
ним снагама Краљевине Срба, Хрвата и Сло
венаца. Од Планинског пешадијског пука из 
Љубљане формиран је 47. пешадијски пук. 
Командант IV области предлагао ЈС априла 
1919. да ес један његов батаљон деташује у 
Птуј. Мирнодопским распоредом трупа и 
установа у оквиру армијских области од 9. 
фебруара 1920. године 47 пук је добио Кру
шевац за место сталног боравка. Његово 
формирање завршено јс до 1. јуна 1920. и 
одмах је упуhен на територију Моравске ди

визијске области (АВИИ, п. 3. к. 165, ф. ~· 
бр. 5/44 Преглед мирнодопске дислокацИЈе 
трупа и установа од 9. априла 1919; к. 347, 
ф. 9, бр. 3/3 1 исток 116, ф. 2, бр. 811 Преглед 
мирнодопске дислокације трупа и установа 

од 9. фебруара 1920; к. 165, ф. 5, бр. 6150 
Извештај I армије о дислокацији трупа и 
установа на територији дивизијских обла

сти од 1. маја 1920). 
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У опшше оа.љан офm11ф и врло добар ко.манд111. 
Пpn10PJ'l9' 1101Ј111)'НО заСЛЈЈ19Је. Ьоловао т!)е. Ка
жњава11 туе. 

Ваша Св. Пов. А11. Бр. 4219. 
Ко:\tандант, пуковшљ: 

Душ. Ј. Поповиh 
(АВЈIИ, 11. 5, к. 214, ф. 1, бр. 12) 

24 
Драrупш П. Гаврпловиh 
пешал. пуковник 

Ко,1анд. 47. пука 
18. лсцсмбар 1 922. г. 
Крушевац 

Ко.,1аrrдан1у ШумаNrјске лпвпзпјскс обла
сти 

Ша ue податке по наређељу Пов. Ађ. Бр. 
3501 од 1 О. децеl\tбра 1922. године. 

Пре.\tа иар1·1Ј1:њ)' Г. Ытшсшра Вrјног и Mop11a
p11t/I' Пов. Ф. Ђ. Бр. 17885 од ЗО. нове.мбра 
1922. ;:одине, А·о.ма11да1ши I ар.11t!)ске облатш 
Пов. IJ. Бр. 8397 и ко,1:а_ндапша Ш)'.\tадијске 
дивщијске об.лаrши Пов. lj. Бр. 3501од10. де
tfе.нбра часш ,tш је поднети следеће податке о 
борба..1tа .\ll11!Ј'Лих рашова )' кo;tt.tta ;е пош11uса-
111t1 )'Чl'СШвО8а0.' 
У 1912. годшщ: као ко.1тнд11р 1. чеше 3. бата.љ. 
Х пука l 110шва )'борби код Теиеж-долау резерви 
11уА·овскq;~ 110 1101111Ј10 ;е 11епрtgаше.љ био сав.ида11 
ба111а.љопю1а 1°' борбеног реда, 1110 до )'1101l/ребе '!Ј
ковске резерве lll!Je ни долазило; као ко.~tс111дtф uct11e 
чеше, баша.љона и 11)'1\а)' борби npoшtt8) Арнq;
ша 1, 2. и 3. нове.нбра 11а положајu.1tа }J'ЖllO од 
села Б1ща11а. Услед .1111огобро;т9·е таге нтрt!)а
ше.ъа л·ао и ишенадно ошвореие tl)'Шчане ватре 
ш села Бutfaua позади леђа чеше, чеша је .110ра
ла да Ha!l)'CllJU nоложс!) 3" 11ове.мбра 1фед са.11 
.1tрал· и да се пов)'че ка, ~y.tt Ку.ли, где ;о;;е наре
ђено, да се 1108)'Че од mфане ко.1tа11дан111а баша
.љона. 

У 1913. годшш: као кол1анд11р шше чеше, баша
.љо1ю и t1)'1(tl) борби на А,ренк)' 18. ЈУН а. Борба ;е 
ош11очела ра по ;opo.w 11ападо. tt 11аших 11ф]tza на 
ша; положај, А·ога D' Бугари )'flopнo бранили и 
кq;и;е после вел ил-ог 11ожр1:1вова~ьа од стране сша
решш1а и вq;тtка пешад19скu.\;ед111~1111t1 Шј1,\fад. 
дивuзrv·е Ј пошва no!lmo,11ou!J'lllOZ ;ед1шсшвет1.~1 
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ватрши.ч apmu.љepzgcкu,w дејсшво.м пао у паше 
РЈ•ке око 11 часова пре подне. 
To.w приликом Бугари су прещрпелu страшан 
пораз и у нqјвеhем нереqу fla!!JCIJIШ!ll шqј поло
жа;, ocmaв.љqj)•llU на./w 11а положqју, )' колико се 
сећам, поред осшалог плша и 7 шопова без запре
ге, 1101ш110 је 011а већим делол1 била уншш11ена. У 
овt1Ј борби к'!)е мртвих к'!)е рање11их само из на
шег 1 О. 1!ЈКа било је око хи.љаt!Ј .људи, а и 19. 
'!)'К претрпео је шако uсшо остте ~·битке. Са 
истом јединt1 !fОМ учествовао caJw Ј' борби на Р qј
ча11ско.м риqу. Борба је отпочела 2001

, а заврше
на 21°1јуна у 1011 кда је положа;· пао у 1tatlle руке. 
Бугари су овqј положа;· ојачано бранили, благо
дареhи једщ1сшвию.м дejcmf!)! наше ар11111лерцје, ко
ја је са на;·веhо.м прецизнош!!Ј f1!)'КЛа 1tеnрцјашељ-
ски положqј, услед чега су Б)'гари морали 11еко
лико '!)'Ша да not!JЊaвqjy своје предње делове по
задm1v11 резервама, исти су ипак моралt1у llt1)·вe
he.м ра9•лу НШ!Јстzшщ, који је)' напред речено 
време бt10 no1tznyнo зqузеш од стране наитх пе

шадцјских ;еди11t1ца. Предњи положqј браииле су 
трупе Рилске дивизцје. Губишци у .ЉЈ'дСtЈЈ8)' при
лико_w овога напада 11а иашој с11рани били 9' .л111-
1ш.чал11и. И овајје положqј 11а11адала Шу.ма
д!f)ска дt1вшцја I позива. 
Са um10.11 јед1шицо.Ј11 )'Чесшвовао са.л.1 у борби на 
Клинчарtщu (Власина) 8.јр1а. Тога дана пре под
не Б)'гари D' 1fat1aлu на овqј положа;; који су бра
нила шри баша.љопа Х Ј!)Ка I пощва са једиом 
дебанжовом башерцјо_11, .много над.моh1щјом сна
го.м јачипе 10-12 батаљона пешадt!)е са две до 
шри брдске башерz!)е брзо. неш не и успели ')', да 
овqј положqј по tfel!)' огро.мних ~дскt1х жрmава 
зqуз.,"!)1 после подне око 16ь. Г[.ук је се 11ре."'4а издр
жаној борби)'релашuвно добро.м peqy ПОf!]Као ка 
Буково/ Глави. Бугари иисуу шо9 шога да11а 11ро
дЈ1жавалt1 напад. 
У 1914. годщш: 14°' 1ювеiибра ) ' борби 11а Ко11а
шичи као командир 1. чете 3. баша.љо11а Х ка
дровског t!}Ka. Тога дана у напаqу учествовао је 
7. l!JK I позива, 19. кадровски и 1 О. кадровски 
l!JK на uetptfjameљcкu положа;· више с. К01иши
це. Напад је отпочео ра110 - 5. 4 51

' );·пра. У јед-
1ю.Ј11 елаr!Ј сви 11е1rрrgашељск11 ровови пали су уа 
паше руке. Напад је ll да.ље 11роqужт. Но обзи
ром 11а велики брqј избачтих офzщира из стро
ја, 11арочи1110 офtщuра 11а коNанданшски.м noлo
жqjuAta, као ll окол!lошl!Ј да су Аусшрt!}анциNа 
шога дана пре подщ стигла тјачања, кqја и 1и 

крqју борбе к'!)а је завршена 1rред са.м мрак, 1fаше 
једщище ,норме су се поврат иши у своје првобитне 
ровове, а Aymplf}aliЦll су се задовољили ши.ме, 
1111110 су по1юво зqузели свqје изгуб.љене ровове. I)
битака у .људсшf!У било је много u на нашој и 11а 
щ1р1!}аmељск'!) с111ра11и. Са.мо у официри.Ј'vtа Ј' шо-
19' ше борбе .ми c,wo изгубили, у колико се сећам, 
бли~' четрдесет официра (са рањени.мј. 
У 19 15. години: У борби са Аустро-Не.мц.има 
код Београд 22°1

, 23ez и 24°' септембра као ко
.мшrдант 2. бата.љо11а 1 О. пука кадровског. 

Фроюп батаљона 1rрошезао је се од фабрике "Го
ђевац" f/Cl Сави па 11извод110 до Аунавског кеја 
закључно, оqухватqјуhи и А.оњи град. 22ог сеп
тембра Лусшјщјанци D' вршили репресирање те
рена са зр11има из шо11ова веhих калибара. На
рочито gу1рав.љали ватру на паша tлешка орЈ1-

Ьа, кqја D' била пласирана)' Г. граqу као и на 
топовска оруђа са дугачким цевима, к'!)а су била 
пласирана на 110ложqј)1 више цигла11е браће ЂЈР
Ьеви/iа. Корекn?ЈРУ при гаЬан~у вршили су noNo
l!J авuо11а. Сt!ре.љачке заклот тога да11а 1fucy 
гаl;али. Наша арптлерија и ако је одговарала 
11а вашРЈ' 11епријатељске аршилерuје ипак пеtри-
јаше.љска арши.лерtfја mge tрекидала гаl;ање. 23" 
оm110чшье trpaвa кано11ада од mране щпријате.љ
ске артилер~g·е свих Ј11огу/~их калибара. Канона
да отпочиње од 9h пре подне. Она не npecmqje, 
веh се 11апролшв све више пqјачава, тако да око 
ЈЬјушра 24°' сепше.мбра долази до rулминацuје. 
Нv1шралшt9!zи дејство паше арпшлерц;е ш овом 
одсе9 још у 11юrу да11а 23", готово Cf!Y своју ва
пру 1rроси11а на наше спре.љачке закло11е, noдuг
f!J!lle !ђ•ж оба.ле Саве и АЈ'Nава као и 11а део варо
ши у 11епосредној близитr. Но ипак и поред шако 
траховише ка1ю11аде био је врло мали број ;rср
шава у .људсШ8)', које је би.ло склоњено)' закло11и
.ма noдllZ1fYl1lliJ\1 у 11act11?J Na желешичк'!) прузи, 
кq;а води за клаНUl/)' (6 погиf!)'лих и 8 рањтих). 
24°' Ј' 2.4d1 )упра отпочиње 1rрелаз непрz!}аmе
.ља trpeкo А)'нава са В. Острва и о. Кожаре по
мо!!)' ча.маца. Прелаз trpeкo Ау11ава о. 11е111а се 
f!ЈШЧаном вanpo.Nt од спране баr11а.љо11а. Но ипак 
ne1rp1gameљ успева, да се јед11и.11 делом дочепа Ао
њег града, а jeдuu,w ,LЈ.у11авског Kf!Ja. Henptfjameљ 
Ј';ачини око 150 в'!)11ика са два официра био је 
одмах зароб.љm, чu.м је ушао у А.оњи град. Не
прuјатељу 11а .4Ј11авско.м кqу 11uje се могло 11и
шmа)'Чt1ttи11ш, јер ;е био 1ш1щ!т1 од с111ра11е мо
нитора, кq;·и су до/сшвовали и аршилерtiјском и 
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.митраљеском вашро.м и ако D' на њега два .iJpu
шa извршена са наше страт. При друго.м jypu
tlf)' око 7 4ь рањен са.м 11 после тога не знaivt, како 
је се борба развцја.ла даље. 6. и 7. новембра вр-
шио сам напад са zщт1.А1 батаљоиом па Ново 
Брдо и mqj сам положqј, а )'З припо.моh једне че
те 19. '!}Ка и две чете 1 О. '!)IKa зqузео на јуриш 
1. нове.Аtбра )' 16ь. Т qjje положај брањеи од сшра11е 
;едног qугарског батаљона, кqји је)' нqјве/1ем не
ре& Ha"!}cmuo шqј положqј. 20 нове.мбра са uс
ти.л1 батаљоном и "!ЈКОвским митраљеским оде
љењем водио сам цмог дана борqу са Арнqути
.ма на Ш и.мшировом Бр&)' ци.љу заштите пре
лаза преко Везирова .люста целог Кожбинованог 
одреда Одбрапе Београда. Са бата.љопом сам се 
nof!}кao тек када ;е и последњи део из тога одреда 
прешао на л. обалу Вм иког Ари.ма, а мост ја 
сам прешао у 22.ЗОь. 
У 1916, 17. и 18. години: за све време био сам 
комапдапт 2. башаљо~1а ХП '!)'Ка. У [ 19716. и 
17. години вођене D' борбе на Ип11очно;1.-t Вешер
ниrу, Трнавскqј коси, Облqј ЧЈ1ци, али борбе те 
D' биле само лока.лног значqја. У 1918. години 
батаљон је учествовао у пробоју qугарског Фрон
та JD' септембра, извршив nОШ"!ЈНО свој задатак 
до 8.301; пре подне, када D' последње непријатељ
ске организацt!Је на положqју 3. Ветерника пале 
нам у руке. Скице пqјединих положqја немо?Јће 
мије поднешu,јер не располаже.м нuкакви.м кар
тама, а 110 сећању да их израдш1, 11е би одгова
рало тачности. 

П ешад. '!)'Ков ник 
А.рагутин П. Гаврлови/i 
(АВИИ, п. 3, к. 7, ф. 1, бр. 11) 

25 
Шумадиска 
пешадиск[а] бригада 
Препис 
Пов. Бр. 4102 
23. децембар 1928. год. 
Крагујевац 

Кома11данп!У Пlумадиске дuвиз~g'ске области. Ђе
нерал штаб 

Аостав.љам молqу пешадиског "!ЈКОвника г. Дра
гутина П. Гавриловиhа на OCHOf!Y тач. 153. 
Прав. сл. I део за 11адлежно решење. 
Командант 
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Бригадпи ђенерал 
Мил. Пл етичар с.р. 

Команда 
Шумадиске дивиз. области 
Ђенерал1ш11аб 
Пов. Ђ. Бр. 2571 
2 8. деце.~1бар 19 2 8. год. 
Кра9јевац 

Кол1анданn1)1 V армиске обласпш (Ђенерал
штаб) 
Аостав.ља.м предњи рапорт кол1анда11та 4 7. пе
шад. 1!ЈКа l!Ј'Ков11ика г. Ара9тина Гаврилови/1а 
Na увиЬqј и надлажнос111. 
Пуковник г. Гавриловиfz команqује 47. пенид. 
l!JKOM од 1920. годиие до сада пепрекидно и за све 
ово време, његов је f!J'K увек био примера11 у сва
ком поглеqу, похва.љиван и истица11 за уг.лед, ка
ко од претпосшав.љеnих сmарешина шако и од 
Инспектора пешадцје.67 }f прошле и ове годипе, 
у свом годиrшьеЈvt щве~шпqју о настави, давао сам 
;.1ша.љење да "!}Ковнику г. Гавриловиl!)' треба дa
!lZU виши tlOЛOЖqj. 

Нцје ми пошщ11 ре~и111аш истштог 1!ЈШОвањсl8 
f!УКОв11ика г. Гавриловиhа, јер се ucmu не саоп
штава, али како D' млађи његови другови доби
ли и вefzu положq;~ изгледа да пцје задовољио. 

67 СВИ 37 (6. 9. 1926) 1607-1608 Указом 
Лцј Бр. 3053 од 6. сеmембра 1926. одликован 
је Орденом Светог Саве IV реда "за најбоље 
изведену одлуку код војника у наставној 1925/ 
26. години"; Р. Бојовић, нав. дело 253. 

68 Командантско путовање је спадало у 
посебне услове, које су кандидати имали да 

испуне за чин пуковника, бригадног и ди

визијског генерала (Закон о устројству вој
ске и Ј110р11арице, Београд 1923, 40). За чин 
бригадног генерала пуковник Драгутин Га
~риловић је требало да са успехом изврши 
Једно командантско путовање на коме су ес 

решавали тактички задаци у обиму здруже
не бригаде и дивизије са применом пољске 
фортификације и детаљним излагањем ра
да сваког рода војске" (Уредба, прогрш1 и 
правило о полагању испита за официрске чи
нове и испитна путовања код главних ро
дова војске, Београд 1923, 11, 46). 
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,\[1~рmш, '!Ј'А·ов1111к г. Гавр11ловиh ;е 1юща11111 
ко.11а11да1t111 11 сшарешщи још од 1912. год., од 
1.:ада је, па све до крс!)а раша, непрек11д110 служио 

)' борачА·u.1tједшшца.ма прво као ко.11а11дир чеше, 
а зш1111. 11 А."ОМа1tда11111 баша. ъо11а. За све ово вре
_ щ, а 11арочш110_)' пробС!Ј)' СолЈ•шког фро11111а, где 
је, А·ао А·о.11анда11111 ЈЈР1ш11юг башаљощ1 lЦу.11а· 
дщке дивщ11је1 11рви прешао преко 11епр1gа111ељ
ски.У препреА·а и ровова и избио на Запад1ш Ве
шср11uА.-, 11уковш1А.· <. Г аври.лови!t је ш:прекидпо би
вао 1ш11ш1ш1, 110 . ....-ваљивш-1 и од.шковавtш 11q;oe
l111.1t 11ашю1 одли~giнт. И када се да11ас дqју вu
сою1110.ложq;и и чшюви u они.11 oфtllf'!}U.\fa A'o/tt 
9' врло .1ta..10 или m1. 1tало да.ш од сеое )' 11ослед
њ11.1t 11аш11.11 рашови.1tа, ср·чс!) г. Гаврилови/ш 
)'ШfJ.1t1A.·o вшщ пада)' оч11. Кад се још 11. ittl)' виqу· и 
шо, да!)' .1шогu официри 1юсде завршенихрашо
ва, )' кq;·и. 11а 9· да. щ вр.10 .1tci.лo, дош. m до 11q;ве
/ш.\.· ч1шова С.1!Ј'Жеlш ван шрЈnе, no Ktllll/e.7apцja
_ 1ta, оида СЛЈЧqј г. Гаври.лови/iа, кq;и пос.те раша 
све до даи ас непрекидно А.·о.11анqује )'C!lett11ю !!Ј'А"О. 11 

в11ше од ora..1t година, зас.,1!)'Ј!С'}је нарочШЈ(Ј naЖtlj'· 
[ !е9'-111ы1во да 11уковf!ик г. Гаоршювиh mge nоА.·а
зао J'me:,:a 11а извршно. 1t '!)'Шовm!ј', али . 110.ш 11, 

да се при 011е11и ове л10лбе, m 11З?)1би 113 вида и 
осведоцта чшьnшца, да rу 11а.м веоNа пошребlт 
баш omt ко.11аNда1шm, кq;и ry посведоч11ли спре.\!)' 
и тособ11осш у нq;шежюt шре19·цz1.. 11а,;ер 11р11 ре
шавт~у. 11tф1юдошп1х задашака недотщју ,1mо
ге цщы1ш11е, A·q;e бtшшо Jlllll'!J' на доношење од.?у
А.·е - решава ље задашаА.·а. Ов11.1t неl!Ј· да иешра. 11 

ва..11010011 задашаА·а за вре.11е .1uфа, али .1topa.11 
од. ita.'\' дода11m да је познато да 01ш, кqји О' пре 
раша бzии п11рах u шрепеш за решавање зада
така 11а Ш11ШЈQ'• /fa 11pt1.1tep 1!)'КОв1шк ,\[и.1)'11/ШI 
ЫишА·овu/1,69 нс!).11ање О' да.ли за вpe.lfe раша. 

69 В. Бел11'1, Мишковић MLl.7ymu11, Народ
на енциклопедија српско-хрватско-слове

начка , 11, Загреб 1929, 854-855. "Као недо
вољно поуздан командант на правцу Дебар 

- Згожд што ес манифестовало пренагље
ним одустајањем прво на Дебар а затим на 
Згожд" смењен је са дужности команданта 
Албанског одреда 1915. године (АВИИ, п. 
31, к. 87, ф. l , бр. 7 Списак оф~щира, саста
вљен по 11арсђсњ11ма Врховне команде, Адј. 
Бр. 60277 од 4. фебруара 1916; Д. Батака-

Л Io.111. 11 да .1m се дot!)'CJJlll ll rледеhе: дaHatlfЊU бри
гадни генерал г. АрагО.'1?)'б М. ,LJ,111111/J, 0 

.lfo/ ;е 
рштш А.·о.11а11данш баша.љоиа, као 11 пуков1111к г. 
М11ха11до]. Barulz. '/ И једаN 11 дјЈ)•ш рањенu СЈ'· 
Неrреш11а 91дбина хтела је да Динu/1 б)•де ше
шко рањт и остане шежак и11вал ид, и сада ;е 
бригадни ђеиерал. Bacuh лакше рањеп, борио се и 
да.ље ко.ма11довао и сада ;е f!Ј'КООЈШК. Н е9•л11ы1во 
да ,Јщш/Ј засд)'Јlt)је и са 11011осо.11 11оси нс!)виши 
~ат, a..m болно .мора да .11е дzфа као ко.11а11дан
ша пуА·а, да је једш1 бригадни l;еперал, док.ле ;е 
oвtg} шр)'1111 још t!)'КО01шк. Наравно да jt1 не
зна. 11 1ш C,1)'ЖfiJ ни рад 1!Јл:овнш;а Васи/Ја сада)' 
.\1lф)', IЈОШШО т!)е био ~\1о/ 110/JIЧUЊettll, (l._1/( 1110 
даје повода за раз.мишљање, А'о/е би задово.ъило 
npt1вr!JJ гра111ща.11а .11091htL\f. 
.110.ш.11, да се не из9•би 113 вида )'llllll/qj. ов11х раш-
1111х А·о.11аиданаша. i\1ени је 11ознш110_)' .11qjq; 1.:o
.1taNд111 да ;е 11екадањ11 11ош1!)·ков1111к Лlи.лнко 
Вар;ач11//- са одликовање.11 Белог Орла са .1tа
чев11.1tа ЈП степена сасвю.t дP.J'ltlЧLije изгледао и 
c111tl)ПO код свt1ЈЈ' 19. '!У'9'• 110 ко.1tа11данш пука и 
бригаде са Орде110N Свешог Ct10e и ШО/•4е 11одоб-
110, "да D' његови погледи и реч б11ли 11рожи.ма11и 
pat/1Jlll.\1 llСАЈ'СШвОМ. 
И пре.1ш овzш рашни,11 ко.11аNдаш1111"1tа .)'борби, 
кq;и С)' коNандовали uе са.110 баша.:ъоно.му борби, 
110 .110њu.\1 одредо.~1, па и зaCШ)flMU 1(0.1инданше 
tl)'A."Oвa у борби, треба llJ\taшu нароцш1m обзtф, а 
1ы1х не.11а шако .11ного, ше да бар шо 1ы1..1tа за 

рашне заr.1Јге 6·де бeнuфulft!)a. 
Не шреба tш110.н. 11еро.н )' вре. 11е19•. нира. 11ериши 
moroб11om1 oфuifupa који;е свол способносш осве
доцио ЈРШl!)', ко.11ан1Јј;·hи с111а.лно)' борби, и офи-
1/tфа A'qjllJ'J>ШlQ' пије дао н1ш1ша 11 кq;и, 110 ото
'!) С-1!Ј'Чqј11О добро реше11ог задаш ка)'. 1tt1p)1

, ш дq;е 
гapa1111z!.iJ1 да lze биши способаN раш11и ко.нанданш. 

в11ћ, Сећа ља ге11ерала Драгутина Милути-
11ов11ћа ua ко.11андоваље А.1ба11ски.м тру11а
.11а 1915. годиuе, Мешовита грађа XIV, Бео
град 1985, 129, 130, 136). 

70 Пешадијски бригадm1 гeueptL1 - рат-
111/ иuвалид Драгутш1 М. Дшшћ, Споменица 
XXXII класе Војне академије, 127. 

71 Васић Михаюо, Илустрована војна ен
циклопедија, 1, Београд 1939, 293. 

72 Варјачић Милеuко, Илустрована војна 
е1щ11клопедија, 1, 290. 
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Са tm1шmx раЗ.11ога, као и због тога шшо се ве/1 
жели да да прилика за понављањелt tш1шщюг 
t!ЈШОвања д0Qpt1.J'vt рашни.л1 ко"11а11данти"11а, као 
1111110 ;е случај био са 1!ЈКОвн11ко"11 г. 11.лцјо.м Аи
.мишрtgев11/1е.л/3 .мишљења сам, да би и пешад1!Ј
ско.м пуков11и91 г. Ара?ЈШU'!Ј Гавридовиl!Ј тре
бало одобрити да понови иmш11110 t!}tЈ1ова1ье. Ово 
утолико пре, што је 1!ЈКОвник г. Гавриловtt!z са 
свqји.м великим рапти.м командтш1ски.м tш9•
с111во.м пошребан нашqј вqјсци, кqjq; /Је биши исшо 
1110лико корuсшан и на вишем t10ложсуу, колико 

Јо/ је користан и сада на положqју ко.110нданша 
пука. 

У свако"11случсуу191ковнш91 г. Гавриловиђу шре
ба дати ви11ш 11оложqј. Ако ,\1а t1з 1<.:qjttx раЗ.11ога 
не.може добш11t1 ве/Ји чин, шреба га посшавиши 
11а виши положq; као вршиоца дЈ•жносши са 
1ш11илt чшю.\f, да 611"19' се бар на mq;· начин дало 
признање за његово ратно и .1щрнодопско уmе
шно и 11епрекидно службовање у шрупи. Ово ие 
шражи само ш1111ерес вq;ске, већ и обзири правде. 
Командант 
Дпвпзпскп Ьенерал 
Добр. Ј. Мнленковиh с. р. 

Команда 
V армпске обласпr 
Пов. Ђ. Бр. 3709 
1. јануар 1929. год. 
у Нпшу 

Гomoдlll!J' Минuстр] Вqјске и морнарtще 
(за ЛЬушаншп.:о оделење) 

Г!ОtЈщуно се слаже..11 са изнеши.м гледишши.ма ко
.на11данша Шу,11адиске дивизиске области и "'.ftl
cлu.м, да би требало на/iи f!J!lla и начши да се 
овако ваља1111м иу pa"D' 011робани.м официри.ма 
и ко,\/сl11да1ш1t1.ма o.Мo?Jhll по1юво полагање ис-
11ш11а. 

При овим uспиши.ма би било веома корито ако 
би ко.11ис1gа имала њихове ратне оцене, па да 
при полага11?} кна у ви& овако ваљане и 11f!)'Зда-
11е офzщире, кqји 9 дали веома јаких доказа о 
сво.н храброN држању)' panl:J' и о сво.м уmишю.н 
комапдоваll?Ј у .миру. 

73 Пешадијски бригадни ђенерал Илија Ј. 
Ди,~штријевић, Споменица XXXII класе 
Војне академије, 146. 
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Не уради ли се .i1a шта за ове офtщuре, онда /1е 
.мо врло брзо UЗ?Ј1би111и 11аше најбоље рсште ко
л10нда11ше, пqуздане и l!JHe ратног ~юу.сшва, да 
би предали ко.~tанде другим .wожда боље среће на 
ш1111тилtа кqји cвf!iy npaf!Y вредност тек и.мqју 
да покажу, а тај први ист1111 цесто t!}tJza може 
да (јуде вео,11а неповољан, не ca/vto 110 тог колrан
да11ша, веh и по целу једитщу кq;ом ко.манq;је. 
Командант 
Армпскп Ьенерал 
Бож. Терзић с.р. 
Мшшсrарство Ђојске и морнарпце 
Ђе11ералштабно одељеље 
Опералшни одсек 
Пов. Ђ. Бр. 271 
16. јануара 1929. год. 
у Београду 

Ко.1tа11да1Ш!Ј [/ ap.11t1c1ce области 

Иако је t!)ковник г. Г авриловu/1, прел1а 011e11a.'vfa 
и patmJU.м и лтр11одобски ... 111 као и пре.ма л1ш11ље
Н:(Ј његових садашњих 11ретпостављеиих сшаре
ш1та, једа11 од врло ваљаних официра, пема за
конске .МО?Јli1юсп1и да .му се изађе у 9среш ;\tолби 
t1 одобри по11овно истшто t!)'Шовање за 'Ч 1111 бри
гадног ђенерала. 
Сл]Чt!Ј ондашњег пуковника, а сада ђтерала г. 
И.лцје,411.~11ш1Јжјевиhа, на кq;·и се t!Ј1r:ов1шк г. Га
вр~иови/i пошва у cвqjqj .11олби А:ао на ве/1 а11во
ре11 преседан за 11оновно 110лагање овог ис11ш1zа, 
сасвu..11 Је дрЈ•ге врсте. Г. ,4и ... 111111р19еви/Ју m9e 
б11.,10 одобрено понова шј. 110 дРЈ•ги t!)'lll истш1110 
п;шовање, него ·'9' ЈС извршепо !!ЈШОвање у 1926. 
години 11онш1ш1ено - а'!Ј'Лtфано иузе1110 као и да 
m!)e вршено стога, rш110 ;еу вре.ме шога f!ЈШова

ња, пре.. 11а лекарски"м увере њи.ма, као и шврђе11?} 
са.мог РЈ'Коваоца тога t!}nЈОвања, био болесшан 
ше као такав т!)е био у cnza11?J да покаже cвf!iy 
спре.,'9' и способ1юсш на ucntШ?J. Према шоме, 
овде је случсу; где је извршено друго истшто 11у
шовање nо1ш110 је прво са ишеших ра3.11ога !1011и
шшто, ше се стварно ово истшmо t!ЈШовање и.ма 

с.на1ЈlјЈаши и с.мапра као јед1ю, а 11е као 1101юво, 
;Ф 11оновног t!Јтовања у смислу Закона не ... itoжe 
бt1ш 11. 

74 

74 Генерал Душан Трифуновиh јс, мења
јуhи и допуњавајући Правило за изврщење 

одредби Закон.а о устројству војске и мор-
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ПЕРСОНАЛНИ ДОСИЈЕ ПУКОВНИКА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 

У колико се датог мишљења од CJllpaнe коман
дшшzа ШЈ•мадијске дивищјске области у овом 
предме17!)' тиче, npшvtel!Jjeм да овqј командант, 
износеhи заслуге и ваљаности t?Јковника г. Га
врилови!zа, 11аводе/zu како 91 други официри до
шли до нqјве!zих чи11ова служеhи по канцелари-
ја.ма и ш. сл. и ynopeђyjyliu заслуге и ~дбщ9 f!Ј
ков 11ика г. Гавриловиhа са каријеро,н других, 
фешнцјих ) ' томе t1огледу официра. 
П ошшо овоме није било .места, шо је ко.мт1данш 
требао да скрене пажњу ко.манда11tl!Ј Ш)'.мади
ске дивизиске области на овакав 11осщупак. 
Нека се ово nuc,uo на знање и саотшпи пуковни-
191 г. Гавриловиf!у, као и ко.ма11данtl!Ј ШЈ•.лиди
ске дивизиске области, уколико се кога тиче па 
предмет вратити. 

Министар Војске и морнарпце 
Почаснп ађутант Његовог В. Краiьа 
Армијсю1 ђенерал, 
Стев. С. Хаџпh с.р. 

Команда V армијске области 
Пов. Ђ. бр. 148 
18 јануара 1929. год. 
у Нишу 
Командан-rу Шумадиске ДЈmизиске обла
сти 

На надлежност по предњем нарс1:)ењу, по
том акт вратитп. 

Командант 
Армиски ђенерал 
Бож Терзић, с.р. 

нарице, 1924. предвидео могуlшост пона
вљања командантског путовања у току сле

деће године /СВЛ 1, 3. 1. 1925, 9 Наређење 
министра војске и морнарице Дј. Бр. 55200 
од 24. децембра 1924). Међутим, тск што су 
сумирани резултати командантског путова

ња 1926. године, нови министар војске и 
морнарице извршио је измену у постојећим 
прописима: "Команданти за чин бригадног 
и дивизијског ђенерала, односно пуковни
ка, могу вршити само једно командантско 
путовање, на коме имају бити оцењени да 
ли заслужују или не унапређење у дотични 
чин. Према овоме, ово путовање не може се 

понављати". (СВЛ 7, 12. 2. 1927, 222 Наре
ђење министра војске и морнарице Дј. Бр. 
3705 од 7. фебруара 1927). 

Команда 
Шумадиске дпвизиске области 
Ђенееалштаб 
Пов . .F,. Бр. 109 
19. јануар 1929. год 
Крагујевац 
Команданту 4 7. пешадиског пука 
Да командант примп к знању решење го
сподина Мпнистра војске и морнарице, 
па предмет вратити. 

Командант, 
Д~mизпскп: ђенерал, 
Добр. Ј. Миленковић с.р. 
Да је овај препис веран своме оригинал у 
оверава: 

Командант, пуковmfк, 
Драг. П. Гавриловиh 

[Споља:] 
Молба за поновно полагање испита 
Ах судбина! 
(НМЧ, Р. бр. 1282/1983') 

26 
Диплома 

Одбор Општине Града Крушевца у сед
ници својој од 7. тек. м-ца изабрао је за 
почасног грађанина града Крушевца 
пеш. пуковнпка г. Драrуп1на Гаврилови
ћа, 
Команданта 47 пешад. пука у Крушевцу, 
и у знак захвалности за његов десето-го

дишњп рад на културном п хуманом по

љу за дqбро овога града издаје му ову ди
плому.7:> 
Бр. 9507 
17. Маја 1930. год. 
Крушевац 
1\1.П. 

Претседник, 
Ђ. А. Дреновац 
Деловођа 
Дим ... 

75 Г. Гавриловић почасни грађанин Кру
шевца, Кру~иевачки зборник 140, Крушевац 
18. 5. 1930, 2. 
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Одборющи 
Пет. Љ. Љотиh, трг. 
Мпх. А. Живковиh, адвокат 
Благоје Ј ованович, кројач 

(НМЧ, Р. бр. 127/1976'; 

27 

А. Гера 
Крушевац 

Стрел:,ачки савез Краљевине Срба, Хрва
та и Словенаца 1887 

Диплома 

која се издаје оснивачу и дугогодишњем 
председнпку Стрељачке дружине "Оби
лпh" у Крушевцу пуковнику Г. Гаврило
вићу П. Драгутину за велике стрељачке за
сл уге.76 
26. маја 1930. год. 

[штампани печатl 
Главни секретар, 
Св. Среhковиh 
Председнпк Савеза 
Др. Ив. Рибар 
(МНЧ, Р. бр. 1282/ 1983') 

28 
Министарство војске п морнар1ще Кра
љевпне Југославије 

Картон лпчних п службених података 
официра (војних чпновнпка) 
[фотографија] 

76 Историјски архив Крушевца, Збирка Д. 
Милосављевића, Концепт предлога Стре
љачке дружине "Обилић" из Крушевца 
Стрељачком савезу Југославије да се пуков
нику Драгутину Гавриловићу додели "Стре
љачка захвалница". 
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1) Број решстра: а) инспекције: 
б) војног округа: 2116 

2) Број картона: If 
3) Рал пли струка: Пешадиски 
4) Чин: 
5) Презш.1е, очево име, имс: Гаври.ловиfz, Пе
тар, Apa?JfllUH. 
6) Лични опис: 
Стас: вuсок. Брковн: проседи потшшаа11и. 
Лiще: округло. У ста: правил11а. 
Коса: проседа. Брада: бptge. 
Очи: смеђе. Особени знаци: нема. 
Нос: правилан. 
7) Стручна ранглиста пешад. официра: 

Годпна: 1932. 
Страна: 35. 
Број: 6. 
I Лични податци: 

8) Надлежно место: 
Село: Чачак. 
Општпна: Чачанска. 
Срез: Трнавски. 
Бановина: ,4ри11ска. 
Војни о руг: У жички. 

9) Датум рођења (по новоr-1 календару): 13. 
маја 1882. год. 
10) Вера: Источно-православна. 
11) Народност: Југословеп. 
12) Поданство: Југословешко. 
13) Које је школе свршио у граl')анству: 4 
разреда ос1юв11е школе и 6 разреда гимназије. 
14) Знање државног језика (неважеће цр
татп): nOf!Jl!)'HO. 
15) Које језике зна сем државног: 
16) Породично стање: 
а) Девојачко Irмe законите супруге, име и 
место становања њеппх родитеља: 

1. пут: ,LЈ.аринка, кfzu Вели.лщра и Дми
тре Белопавловиhа из Чачка. 

[."]77 

77 Тачкице у угластој загради обележава
ју изостављене рубрике које у штампаном 
обрасцу нису попуњене. 



ПЕРСОНАЛНИ ДОСИЈЕ ПУКОВНИКА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 

1) Деца: 
Ред. бр. Мушка - имс: Датум: роl")Сња- смр111: 
1. Арагош 20. I 1912. 
( ... ] 
Женска - пмс: 
7. 1\Iuлtщa 
8. Љубица 
9. Ашшца 
1 О. Е.\fuлц;а 
[ ... ] 

20. IX 1908. 
4.\11910. 
3. хп 1914. 
23. Xll 1921 

18) Пре ступања у војну слу·,кбу са чш1с 
се бавио у rра!Јапству; ако је бпо у лржав
ној службп изложптп на каквој, од када II 
документа (указ-уеш. о поо.); када је из
лазно нз те сл \~tКос н п.\lа лн ЛОК\'":\rената: 

Ђал.·_у "несп!У роЬења. ' 
[.".] 
20) Које је војне школе, кал п у којој вој
сцп свршпо (од- ло) и пма ли лок;rу..1сна
та: I luж:;• ШКОЛ)' Вq;не акаделщ;е од 1899 до 
1901. г. у српско; во;щи. Ао19"1tеш1ш 11"ча. 
21) Кц, гле п какав јс специјални 1-..-урс свр
ШIЮ у војсци - морнарнцп: 1910. године у 
Београду, свршuо П ещадиску ШКОЛ)' гађања; 
1917. год. сврши О)' фратD'ско.11 центру у Лери
!!)' Официрски 9рс )' вође1i?Ј Ј)рt1t111111хјединица; 
19 26. г. )' Калшювt1АЈ' cвp[!tUO Вш11u шечај Пе
шадисл.·е офицuрске школе. 8 

f ... ] 
23) У којим је ратовпма учествовао и у ко
јој војсци - l\Юрнарицп: 
У Ср11ско-n1Јрско"н pat11)' 1912-1913. године. 
Ј' Cp11c1..·o-fj)'Zapcкo" 11 patJ!)' 1913. године. 
У ./1рнqушскrј nofjpru 1913. год1111е. 
У Ј:,врощко.м рш!!Ј' Ј 914-19 20. годtше. 
24) У коl\1е је ролу пли струцн (гранп), у 
каквој к~манлп (установп), у коме чину 11 

на какво~ дужностп учествовао у ратови

ма (ол - до): У neшaдtgu, као 1..·о.11андир 1. чеше 
3. баша.љона Х пешад. !!)'Ка" Таковског ')r 1912, 
1913. иу 1914. год1111идо 1. ав~ус111аt1ШО)'ЧШ!Ј 
капетана I класе до 13. tюве.,нбра 1913. год., а 
од шада ) ' Чlll!J .нqјора. 

78 СВЛ 11(29.2. 1924) 419 Уредба о Пе
шадијској официрској школи nрсдвидела јс 
да слушаоци вишег курса буду пуковници, 
кандидати за nоложај команданта бригаде. 

Од 1. ав~ус111а 1914. до 1. фебрЈ•ара 1915. годи
не, као ко/vfандир 1. чеше 3. батаљона Х кадров
ског '!Ј'Ка, )' ЧШ!Ј' мајора. 
Од 1. фебр)'ара 1915. год. до 5. ,щуа 1916. годи
пе, као ко.\tандан111 2. бата.љоlfа Х кадровског 
'lJ'Ka,y ЧШl)' "11а;ора, а од 14. окшобра 1915. го
дине у ЧUl!J 170!111!ЈКОв11ика. 
Од 5. Jvtaja 1916. године до де.wобt1Лизацt9е )' чu
ну пошtl)'Ковника, као ко.\tанданш 2. баша.љона 
ХП пешадшког '!Ј'Ка I позива и 1<:0.наиданш л
ришног ба111а.љона ШЈ•.\1ад1ш.:е дивиз19е. 
~5) Кала, на коме положају јс рањен, у ко
ЈП лео тела п послелпцс тога: 

28. новембра 1914. годннс (п.н.к.) рањен 
у деснуууку на Конат11цп. 
7. окгоора 1915. годпне (п.н.к.) раљен у 
врат на Дунавском кеју. 01 лашсн за рат
ног инвалпла 40°/о телесне неспособно
сти.79 

[ ... ] 
30) 1. апrпла 1932. годпне 
У Београду 
Оверава тачност података: 
Дparynrн П. l 'авриловпh 
пешадпскп пуковник 

П С\\r,кбснн подащп: 
31) Кма јс,)' коју војску- \Юрнарпцу, ШКО
лу п у коме својству ступпо (на отслуже
ње рока, у војну акадсмпју, подофпцпр
ску школу 1лд.) и на којн рок: У Ht1J1(Y шко
Л)' Вq;не акаде.1119е 14. mztJJe;\tбpa 1899. годипе. 
[ ... ] 
34) Пропзводство за офнцнра (војно~ чи
новника): 
Брrј и дatlQ'·" у•каза кrји.м ;е 11роизведеп за офи
цира, од11ото при.мљен, ю k"o/e војске - . чорнари-
11е, )' ко,1tе Чllf!J' и ро~· (сшруци): Ф. А. Бр. 6101 
од 15. ав~сша 1901. годtше. 
35) Заклетва: 
а) Кад ну којој команда (поглаварству) је 
положпо усмену: 1 О. октобра 19 34. год)' 
Лlин. вој. tt .норнарице.80 

79 МИЧ, Р. бр. 1282/ 1983 Решење Врхов
ног инвалидског суда у Београду I - Бр. 
29234 од 19. децембра 1939. 

80 Податак о претходној заклетви "1 7 ав
густа 1921. године у 47. лешадиском nуку" 
ЈС прецртан. 

111 



РАДИВОЈЕ БОЈОВИЋ 

б) Кад и коме је предао писмену заклетву 
(број заклетве): 10. октобар 1934. год. начел-

11ury Ђ. штаб. оделења Ми11. вој. и мор11арице -
Ђ. бр. 21186.81 

[ ... ] 

37) Унапређења: 

а) У чин: б) Указ: 
Број: Да1ум: 

1.каплара 14. ПI 1900. 
2. поднаредника 14. VIII 1900. 
3. наредника 14. х 1900. 
4. наредника-воднпка 
5. заставника 
6. потпоручника Ф. А. Бр. 6101 15.VIII 1901. г. 
7. поручника Ф. А. Бр. 4951 12.VII 1905. г. 
8. капетана II класе Ф. А. Бр. 24 14. I 1910. r. 
9. капетана I класе Ф. А. Бр. 1974 20. Х 1912. г. 
10. мајора 31. Х 1913. г. 
11. потпуковника 

Ф. А. Бр. 9964 
Ф. А. О. Бр. 15276 14. Х 1915. г. 

12.пуковника Ф. А. Бр. 32325 27. Х 1920. г. 

38) Служба у војсци-морнарици: 
а) У времену од б) Где се налази: в) На каквој 
- до (дана, месе- дужности: 

ца, године): 

31.VIII 1901- УХ пешадп- БОЛНИК 

- 26.VIII 1910. ском пук;: "Та-
ковском 

26. VIII 191 О- У Х пешади- командир 1. ч. 3. бат. 
-1. VIII 1914. ском пуку "Та-

ковском" 

1.VПI 1914- УХ кадровском пуку командир 1. ч. 3. бат. 
- 1. II 1915. 
1. п 1915- УХ кадровском пуку командант 2. 
- 5. v 1916. батаљона 

5. v 1916- У ХП пешадиском командант 2. 
- 12. VIII 1920. пуку I позива батаљона 

12.VIII 1920- У 4 7. пешадиском командант пука 

- 7. VI 1930. пуку 

11. VI 1930- У .Министарству Шеф адмнн. одсе-
во1ске и морнар1ще ка Ђ-шгабног оде-

лења 

81 Податак о претходној заклетви "17 ав
густа 1921. године, команди 47. пешад. пу
ка" је прецртан. 
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Страна Службеног 
ВОЈНОГ листа: 

727 
489 
3 
474 
501 
Српске новине 
б~. 104 од 1916. г. 
1 81 

г) Број акта: 

Бр. 3215/1901. г. 

Ф. А. Бр. 7984/1910. 

Ф. А. Бр. 8489/1914. 

Ф.А.Бр.7854/1915.~ 

Ф. А. Бр. 9325/1916. 

Ф. А. Бр. 19599/1920. 

Al). Бр. 9878/1930. г. 

• 



ПЕРСОНАЛНИ ДОСИЈЕ ПУКОВНИКА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 

39) Када је заступао старешину впшег по
ложаја (од- до) и да ли је признато по чл. 
104. Закона о устројству војске п морна
рице: 

40) Служба у Јужној Србпји илп Црној Го
ри: месго, време (дан јављања на дужност 
п дан разрешења - за свако место посеб
но): 
l ... ] 
43) Број и даrум указа којим је одликован, 
нашим (страним) одлпчјем и за какве за
слуге: 

Спомениuом Краља Пе~:ра 1903. г., Спо
меница Срп. Турског и Бугарског рата и 
Албанска. 
Медаља за војничке врлине Ф . А. Бр. 
10033/1908. r. 
Златна медаља за храброст Ф. А. Бр. 
13931/1913. г. 
Карађорl-). звезда са мачевима IV р. Ф. А. 
О. Ћр. 9780/1915. г. 
Бели орао са мачевима V р. Ф. А. О. Бр. 
31222/1918. r. 
Бели орао са мачевима IV р. Ф. А. О. Бр. 
5969 /1920. г. 

Бели орао са мачевима IП р. Ф. А. О. Бр. 
135892/1920. г. 
Карађоl~ева звезда IV р. Ф. А. Бр. 37991/ 
1922. г. 2 

Светн Сава IV р. Al-). Бр. 33053/1926. г. 
Југословенска круна IV р. Ађ. Бр. 20811/ 
1930. г. 83 

Франuускп Ратни крст 1920. г. 
Југословенка круна IП редаАђ. Бр. 21136 
од 6. сеп. 1936. год.84 

44) Одсусrвовао за време војне службе, ко
је године п колико дана: У 1919. r. 15 да
на, у 1920. г. 14 дана, у 1922. г. 7 дана, у 
1923. г. 19 дана, у 1925. г. 5. дана, у 1926. г. 
11 дана, у 1927. г. 4 дана, у 1928. г. 5 дана, 
у 1929. г. 8 дана, у 1932. год. 3 дана, у 1939. 
год. 20 дана. 
45) Боловао за време војне службе: које 
roAirne колико дана и од које болести: У 
1915. г. 13 дана од .. . , у 1927. r .... дана од 
грипа, у 1935. г. 3 дана од назеба, 1936. 
год. 4 дана од назеба, 1938. год. 3 дана од 
назеба, 1939. 10 дана ... 85 

[ ... ] 
(НМЧ) Р. бр. 1282/1983) 

82 СВЛ 46 (3. 11. 1922) 2040 Указ ФАБр. 
37991 од 24. октобра 1922; Р. Бојовић, н.ав. 
дело, 250. 

83 СВЛ 35 (6. 9. 1930) 1802 Указ Адј. Бр. 
208 1 1од6. септембра 1930; Р Бојовић, н.ав. 
дело, 252. 

84 СВЛ 33 (6. 9. 1936) 1831 Указ А.цј. Бр. 
21136 од 6. септембра 1936; Р. Бојовић, н.ав. 
дело, 251. 

85 Оштеhена места у овој рубрици. 
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PERSONAL DOSSIER OF ТНЕ COLONEL DRAGUTIN GAVRILOVIC 
Radivoje Bojo\lic 

The personal dossier of the colo11cl D1-aguti11 
Gavrilovic (Cacak, Мау 12, 1882 - Be1grade, 
1L1ly 19, 1945) has been rcconstructed Ьу thc 
tl1ematic and cllronological grouping of thc 
documc11ts linked with the "Card of personal 
a11d official data" from 1932. It includes 32 
docшnents: yearly marks from 1901until1910 
and from 1914 unti 1 1920, proposals for deco
rating from 1916 and 1919, proposal for pю
motion from 1917, praiseworthy orders from 
1917 and l 919, report conceming the takiпg 
part in the wars 1912-1918, correspoпdence 
linked with commander's travelling for the rank 
of brigadier general from 1928 and 1929. di
ploma of tl1e honorary citizen of the town of 
Кrusevac and Riflc Association of Yugoslavia 
froш 1930. Тћс material includes the unknown 
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data coлccrning bis successful pcacctimc ca
rcer, personal couragc and skill in command
ing tЬс battalioл of tl1e 1 ОЊ ai-my unit and 12tЬ 
infantгy rcgimcnt in Ње battlcs at Konatica 
(1914), ћегоiс defcnsc of Bclgradc, Rckovac, 
Novo Brdo, Simsirovo Brdo ( 1915), Istocni 
Vctcrnik, Tmavska Kosa (1916), ОЫа Cuka 
( 1917) a11d Zapadni Vctcшik ( 1918). Thc 
choicc of tћс documcnts supplicd а nccessary 
f1·ai11c and quality of thc data for а monograpћic 
approach to tl1e tl1eme. Tl1e advantage of such 
а researchiпg model is in noticing them or simi
lar information in the documents of vertical 
range of headquarters and institutions which 
enaЫes the estimation of the relations between 
general data and those separate ones. 


