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ТРЕIiИ, ЧЕТВРТИ И ПЕТИ ПАРТИЈСКИ РЕЈОН У БЕОГРАДУ 
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(11 део) 

8. Фор..чuрање UОВUХ руководстава и 

орzа1iuзацuја после сеnте.м.барске провале 

После тешких губитака које су претр

леле партијске организације у Трећем, 

Четвртом, Петом. као и у другим рејонима 
Београда, крајем 'Октобра, у току новембра 

и децембра 1941. године приступило се ре
организацији партијске и скојевске орга

низације на територији целог града Бео

града. Пошто су били ухаnшени готово сви 

чланови Месног комитета КПЈ и Ској а, 

непосредно је руководио радом на сређи

вању београдске организације п.окрајински 

НIOмитет КПЈ за Србију. Као прва мера 
Покрајинског комитета било је формирање 

привременог меси-ог партијског руковод

ства које су сачињавали: Милентије По

повиh, Ивица Девчиh Обалац и Олга Ал
калај.164 

Убрзо је био формиран привремени Ме

сни комитет КПЈ, који је већ у октобру 
преименован у Окружни комитет КПЈ. 

FЬeгoB састав био је тада следеhи: Тодор 

Дукин, столарски радник, секретар, и чла
нови: Мија КовачеВИЋ, керамичар, Видоје 

Смилевски, чиновник Хипотекарне банке, 

Ивица Девчиh, обалски радник и кратко 

време "Срба !из Крагујевца", чије право 
име и презиме нисмо м{)гли да утврдимо.161S 

Задатак овог руководства био је да об

нови и повеже партијске организације у 

граду и да њихов рад прилагоди новим 

условима илегалног рада; да припреми у

слове за стварање новог Месног комитета 

КПЈ, 1К0ји би руководио партијском орга

низацијом у граду; да помогне рад на ства
рању рејонских комитета КПЈ и партиј

ских организација на терену. Тада је Окру

жни комитет руководио не само партиј

ском ·организацијом Београда,веh И орга

низацијама у Земуну, Омедереву, у Ко

смајском партизанском одреду и на њего
вом терену. 

Нови Месни комитет КПЈ који је фор

миран децембра 1941. или почетком јануа
ра 1942, деловао је до марта месеца у сле
дећем саставу: Јелена ЋеТКОВИЋ, кројачка 

радница, секретар, и чланови: Стеван Јо

ВИЧiиh, трговачки ПОМОЋНИК, Петар Ристић, 
приватни намештеник, и Бора Дреновац, 

ђак. Непосредно пре тога (у новембру), у 

Београду је формирано ново руководство 
Скоја у саставу: Бора Дреновац, секретар, 
и чланови: Јосип ШЋурла, зидарски рад

ник, Драгутин Филиповиh Јуса, електри

чарски радник, и Бранислав Крстиh Бане, 

свршени 'Матурант. 166 

"у другој половини октобра, у току но

вембра он децембра 1941. године извршена 
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је лопуна рејонских комитета КПЈ. Тако 
је Треhи рејонски комитет КПЈ имао сле

дећи састав: Милован Стефановиh, секре
тар, и чланови: Сава Алексиh, Олга Т. Јо

вановиh, Марко Стојанов и Драгољоуб Пе

ришиh. 167 

у истом периоду био је иопуњен Четвр

ти рејонски комитет КПЈ, који је био са

стављен од следећих чланова: Милун Ан
ђелковиh, металски радник, Љубомир Ј ор

дановић, обуhарски радник, Јован Жива
новић, дневничар Дирекције трамвај а и 

осветљења, и још два члана чија имена 

нисмо могли да утврдимо. Према саОПI.IIте

њу Специјалне полиције, један од њих је 

била "Н. Н. девојка, избеглица из Хрват
ске, са лажним именом Мирослава Д. По
повиh", а други "неидеНТИфИIКовани члан, 

био је један студент технике".168 

Пети рејонски комитет КПЈ (Карабур

ма), имао је крајем 1941. и првих месеци 
1942 (до мартовске провале) три члана: 

Блажо Радуновив., трговачки намештеник 

био је секретар, а чланови: Михајло Пје

вац, молерски радник, и Слободан Ј анко

Бић, електричарски радник . 169 

Новоформирани Месни комитет, којим 

је ру,ководила Јелена Ћетковиh, консти

туисао се тек .крајем јануара 1942. На том 
састанку, 'Који је одржан у Хаџи-Продано

вој улици број 24, У Ш-'Iе Окружног коми

тета КПЈ присуствовао је његов члан Ви

доје Смилевски. Тада је извршена и распо

дела рада у Месном комитету КПЈ: Јелена 

Ћетковиh, сем тога, што је била организа

тор и координатор рада у Комитету, одр

жавала је везу са ОкруЖ!Ним комитетом, 
имала на вези и пружала пом·оћ Петом ре

јОНСКОМ комитету КПЈ (Карабурма). Оста
ли чланови МК такође су имали овој а за

дужења: Петар Ристиh држао је на вези 

Треhи, Четврти и Шести рејонски коми

тет; Стеван Јовичиh - Први, Други и Сед

ми реј онски Iкомитет. Бора Дреновац, као 

секретар МК Ок,оја, имао је њскључиви за

датак да руководи скојевском организаци

јом у граду.170 

Партијска организација у Београду и

мала је знатно мањи број чланова КПЈ у 

новембру и децембру, него претходних ме

сеци. То је била последица септембарске 

провале. На основу финансијског обрачуна 

за децембар 1941. сазнајемо да је на дан 1. 
децембра 1941. било у "раду 234 члана 
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КПЈ, који су платили на име партијске 

чланарине 11.376 динара. На основу истог 
документа види се да је Партија својим 

радом обухватала 1.583 прилагача за На
родноослободилачки фонд, који су дали 

95.076 динара. Колико је у наведеном пе

риоду било чланова на територији сада

шње општине Палилула, НИСМQ могли да 

утврдимо. 1 71 

Месни комитет КПЈ Београда у,спео је 

да у релативно IKpaTKoM периоду обнови 

рејонска Рj1lководства и партијске органи

зације, да Партцју и Ск,ој ОРГ:lнизационо 

УЧВРС'Dи и да их бројчано r:oBeha. Према 
неким подацима, на терену 7 рејонских ко

митета КПЈ на почетку 1942. било је око 
70 партијских организација, са око 500 
чланова КПЈ. Дакле, организација се удво

стручила у односу на стање из децембра 

1941.''' 

Међутим, било је веома тешко одолева

ти притис.ку непријатеља, који је септем

барском провалом успео да дође до значај

них података организационе природе, по

сле признавања Ратка Митровиhа и оста

лих пред Специјалном полицијом. Због све

га тога ваљало је опрезно деловати. "у том 

смислу било је поново упућено rrnCMo Цен
тралног !Комитета КПЈ јануара 1942. - ПК 

КПЈ за Србију, у којем је речено, поред 

осталог, и следеhе: "После великих уда

раца које нам је нанео непријатељ, хапше

њем и убијањем наших најбољих руково

дилаца у Београду, требало је извући из 

Београда не само компромитоване кадрове, 

веn и раднике уопште. Осим тога, овакво 

решење диктирале су још и велике по

требе за способнијим кадровима за рад на 

ослобођеној територији. Делимично је та 

наша одлука остварена \доласком једног 

броја другова из Београда. Но убрзо смо и 

ми били принуђени напустити ранију тери

торију и потражити погоднији терен за да

љи партиј ски рад и повезивање са свим 

организацијама у земљи, те за ВОђење да

.т:. их партијс.ких акција". "у погледу даљег 

рада у Бегораду , ЦК посебно наглашава: 

"ПЈто се тиче београдске месне организа
циј е, треба у целини поступити у духу на

ШИХ задњих директива. Сигурно да се од 

т ада до данас нису измениле прилике у 

Београду на боље, што би могло довести 

до друкчијег постављања тога питања. 

С обзиром на ову ситуацију, l1реба што 
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више раДНИlКа слати у партизанске једини

це, како би .се побољшао и њихов социјал

ни састав а у исто време спасао београд

ски пролетеријат кланице коју ће му при

редити окупатори и његове слуге. Али, то 

не значи да партијску организацију у Бео

граду треба ликвидирати. Напротив, њу 

данас више ·него икад треба јачати. Довољ

но је ако уз сваку групу радника дође 
само по један, два пщртијца".t73 

Територију садашње општине Палилу

ла, пакривала су крајем 1941. и почетком 
1942 (као и претходних месеци) три рејон
ска комитета: Трећи, Четврти и Пети. Тре

li.и рејонски кО'Митет "Круг двојке", имао 

је на својој територији почетком 1942. го

дине 15 партијских организација. То је би
ла једна ОД јачих партијских организаци

ја у граду, не само по броју партијских 

ћелија, већ Ј1 по броЈу чланст·ва у њима. 

Тада су постојале партијске организације у 

Пошти 1, Пошти 2, У Хипотекарној банци, 
док су оотале организације биле уличне. l 7-I 

Према неким поДацима, Четврти рејон
ски ,комитет (Дорћол и цела територија до 

железничке станице "Дунав"), имао је кра
јем фебруара 1942. године 12 партијских 

организација. Прва јединица: Љубомир 

Јордановић, обућараки радник, Војислав 

Гајиh, и треhи члан Н. Н. (његово име ни
смо .1tюгли да утврдимо); друга: Младен 

Димитријевић, браварски радник, Марти

на Хладни, домаli.ица, Пирошка Хоџић, до

маћица, Мирослав Петровић, трговачки 

помоћник; трећа: Младен Недељковић, 0-
буhарски радник, секретар, и чланови: Ми

лица Радулаш:к;и, домаћица, Евица Чурчиh, 
радница, Н . Н., ,радница; чет.врта: Драго

слав Петровиh, несвршени ђак, Ирена Ми
јатовиh-Барш, дамаhица, Н. Н., металски 

радник и још ~eДHa другарица, домаhица; 

пета: Љубица Мерло, домаћица, секретар 

јединице, и још два обуhарска радника; 

шеста: Јован Живковић, секретар, дневни

чар Дирекције трамвај а и осветљења, Ми

лорад Никчевиh, кондуктер, Светозар Ра

див, трамва,јски кондуктер, Благоје Ди

манив, кочничар трамваја; седма: Радо сав 

Шабовиh., столарски радник ДТО, секретар 

јединице, Илија Ћорђевиh, моделар ДТО, 

Драгутин Пајевиh, радник ДТО, и Трајко 

Живк·овиh, чиновник ДТО; осма: Боривоје 

Сарив, виклер, Раде Мендић, ложач Елек
тричне централе, Факим Валиh., столарс~и 

радник Електричне централе, Родољуб 

Станиh, чиновник ДТО; девета: 300ЛОШКИ 
врт и 'стадион - Маријан Срдак,овиh., рад

НИК, ·секретар , Васа Еспаповиh, надзорник 

паркова , Н. Н . , лимарски ра,Дник; десета 

(партијска 'Организација у општинској тро

шарини): Воја ЈаНlКОВИh., сеюретар једини

це, чиновник трошарине, Болдан Гулан, 

чиновник трошарине, Милан Стојановиh, 

трошаринClКИ службеник; једанаеста (у По

жарној .команди) : имала је три 'Члана, сви 

су 'били пожарнЈ.ЩИ и њихова имена нисмо 
могли да утврдимо; дванаеста јединица 

(помоh.на јединица и активи у Електричној 

централи): Фрања Марчетић, радник се

кретар, а чланови: Плавша Татарин, ма

шиниста, Александarp Ћирић, електричар, 

Илија Бабић, ложач, Драгослав Поповић, 

машиниста, Милорад Павловић, ложач . 175 

Пети рејонски комитет КПЈ имао је на 

својој територији почетком 1942. године 5 
партијских организација: једна у штофари 

Владе Илиhа, друга у пекари "Соко", тре
ћа у лла'Ilнари "Београд А. Д.", четврта у 

фабрици "Рогожароки" и у околним ули
цама, а пета је обухватала фабрику боја и 

лакова "Савиh" и околне улице. Међутим, 
у са-ставу овог рејона у току новембра и де

цембра 1941. била је и партијска организа

ција у градском парку Београда "Пионир" 
и у "Војној одећи".176 

Нисмо могли .да извршим О реконструк

цију поменутих партијских организација 

за период о којем је реч . Према неким по

дацима, у току фебруара 1942. године, три 
партијске 'Организације 'које су дело-вале 

на Карабурми, имале су следеhи састав: 

прва - Слободан Јанковиh, електричарски 

радник, Сава Ј уришић, те:юстилни механи

чар, Мића Меселџија, lНоћни чувар клани

це; друга - Стеван Драroсавац, тексЂИЛНИ 

радник, Драгица Ћорђевиh, текстилна рад

ница, и још један текстилни радник, чије 

име нисмо могли да утврдимо; трећа једи

ница - Димитрије Пешиh, шофер возног 
парка у Општини, секретар јединице, 

Славко Степанов, ауто-механичар и још 

један члан - био је општи.нски чинов

ник.177 

Састав партијске организације у "Вој 
ној Qдећи" у току маја 1942. био је сле

дећи: Душан Бујачић, Ђоко Радоман, обу

hарски ра'ДНИК, Павле Павошевиh, обуhар
ски радник (секретар јединице) и још је-
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дан 'студент, чије име нисм'0 могли да утвр

димо . 178 

У једном полицијском извештају од 
марта 1942. 'о формирању и активности 

партиЈске организације предузећа "Пио
нир", речено је, између осталог, и следе

ће: "Овај трамвајски кондуктер на првом 

са'станку је саопIIIТИО да је образована 
партијска јединица за предузеће "Пионир", 
са задатком да ради на окупљању нових 

људи за Партију и прикупљању прилога 

за НОФ. Први састанак је одржан у стану 

Степанова (Сла.вка), када је трамвајски 
кондуктер саопштИО да је секретар једи
нице Пешић Димитрије. Чланови јединице 

плаћали су чланарину у износу од 20 ди
нара. Састанци јединице су одржавани 

најчешће на улици. Укупно је одржано 5 
састанака и на њима је увек присуство

вао трамвај ски кондуктер као "виша ве

за", који се интересовао о раду јединице 
и извршењу постављених задатака".179 

Испред Петог рејонског комитета КПЈ, 
ову јединицу је најчешће обилазио Михаи
ло Пјевац, док није пао полициј и у руке. 

Овако приказана реконструкција 'пар
тијске организације у Трећем, Четвртом и 
Петом рејонском к,омитету КПЈ није пот

пуна. Рађена је претеЖ!но на основу по

лициј ских извештај а, а ови су били засно
вани на признању појединих слабића по

сле мучеља, к'ојима су били подвргнути. 
Такође су за овај проблем, као и за мно

га друга питања, коришћена сећања савре
меника. Међутим, ни они нису могли да 

дај у тачне податке, тако да услед забо
рава многа имена нису била ни поменута. 

Тако је, готово сигур.но, да је свака пар
тијска 'Организација, кој а је овде поменута, 

имала више чланова од 'Оног броја к'оји је 
наведен. 

Из поменуте реконструкције так'Ође се 
види да је 'ОК'О две трећ.ине чланова КПЈ 
потицало из редова радничке ,класе, а то 

показује каква ј е била улога -овог дру

штвеног слоја у ослободилачком рату. 

Кад је реч о Београду, познато је да је 'Он 
до 1941. био претеЖlНО административни, 

политички, ~рговачки и културни центар, 

а не индустријско и радничко средиште, 

У'след чега је укупан број радника у Бео
граду био релативно маљи. Па ипак, по со

цијалном пореклу чланства партијских ор

ганизација преовлађивали су радници, ма-
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да је био знатан 'број омладинаца, затим 
ситних чиновника и културних радника и 

многих других родољуба. 

у Четвртом рејоноком комитету КПЈ 
једно време је била техничар Комитета 

Дора Фрајденфелд (илегално име: Марта 
Чупић), која је имала помоћника, Николу 

Перовиhа, радника из радионице ДТО. 
Обоје су били ухапшени у март'Овској про
вали 1942. ГОДИИје. После њихов'Ог хапшења 
одређен је за техничара РеЈонског коми

тета Марјан Србиновиh, ОПIlI'тински слу

жбеник, који је био секретар партијске је
динице у 300ЛОШК:ОМ врту.180 

Пети рејонски комитет (Карабурма), на
рочито је придава'О ,важност партијској 

техници и многи материјали, које је штам

пао ПК и МК, умножавани су у њиховој 
техници. Непосредно пре мартовске прова

ле 1942. године, техничар овог рејонског 

комитета била је Јулка Орешчанин, фар

барска радница, док је помоћ.ник технича

ра био Душан Михаиловиh. Обоје "у ухал

шени почетком марта, на састанку у стану 

Јулке Орешчанин, и 'Гом приликом поли

ција је к'Од њих пронашла знатне количи

не илегалног-пропагандног материјала.181 

Значајно је напоменути и то да су нова 

руководства КПЈ у I1>аду после септем

барске провале изузетну пажњу поклања

ла такозваним ударним групама, :које су 

биле састављене од најбољих чланова КПЈ 
и Скоја. О овом питању се више пута ра

справљало на састанцима Трећег, Четвр
тог и Петог рејонског \Комитета КПЈ, а оно 

је било предмет диску,сије и на многим са

станцима парти}ских ,организација. Удар

не групе су припремане за извршавање 

сложенијих акција у граду, које су орга

низовали Месни к:омитет КПЈ и рејонски 

комитети. О овоме је, на саслушању пред 

Специјалн'Ом полицијом, секретар Четврто

га рејонског комитета КПЈ, марта 1942. го
дине, између осталог, изјавио и следеhе: 

"Рејонски К'омитет је пре три месеца добио 

задатак од Партије да 'при јединицама где 

има У'слова формира ударне екипе од 3-4 
члана, чији би задата:к био: разоружање 

Немаца, руских војника, IСРШЖИХ доброво

љаца и четника, као и ликвидирање људи 

опасних .по Партију и 'Го у првом реду слу

жбеника IV . 'Отсека Специјалне полиције 
УГБ. Овај задатак је Рејонски комитет 

пренео на све ј единице".182 
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О стању у скојевској организацији Бео

града ,крајем 1941. године и првих месеци 
1942. сачувано је врло мало података. Оно 
што је било написано у току рата, касније 

је, због .непрекидних полицијских прого
на и окупаторског терора, добрим делом 

пропало у вихору ослободилачког рата. 

3ат·о Ice аутор при анализи овог проблема 
морао користити, поред изворних докуме

ната, и сећањима савременика. На основу 
тих оскудних И непотпуних података, мо

же се ипак видети да, и поред оштрих ре

пресалија непријатеља у јесен 1941, ско

јевска организација није била уништена, 

већ је деловала на терену И утицала на 

већи део .омладине. 

Све до лета 1942. ,године, у Србији је 

скојевска организација била најјача баш 

у Београду. У току јануара и фебруара, 
када је полет месне организације био нај

већи, конференцијама И другим формама 

рада у средњим школама и рејонима, било 

је обухваћено ок.о 5.000 омладинаца, а на 

бојкоту средњошколске радне службе, би

ла је ангажована готово сва >средњошкол

ска омладина.l83 
I 

у истом периоду, у Београду је било 
око 500 чланова с.:к:оја. Колико их је било 

на подручју општине Палилула, нисмо мо
гли да утврдимо. Град Београд је био по

дељен на 6 скојевских рејона, а рејони на 
квартове. Форме рада преко којих се оку

пљала омладина 'Уочи рата и током 1941. 
задржале су се И даље, иако су услови за 

рад били много тежи. 3абележено је да је 
током јануара 1942. само у Првом и Четвр
том .кварту Четвртог рејона (Карабурма), 

одржано 7 журева, 'којима су rnpисуство
вала 124 омладинца и 35 омладиноких кон
ференција са 239 присутних. Постојале су 
и даље васпитне групе, на чијим су са

станцима прорађивани партијски и скојев

ски материјали. Сем тога, деловале су аги
тационе И ударне скојевске групе, које су 

биле формиране по свим рејонима и сред
њим школама.184 

Од новембра 1941. до почетка фебруара 
1942. године Месно руководство Скоја у 

Београду сачињавали су: Бора Дреновац, 

секретар, и чланови: Јосип Шћурла, Дра

гутин Филиповиh Јуса, Бранислав Крстиh 

Бане и Бранко Мишк·овиh Блихер. 

Рејонско руководство Четвртог рејона 

(Карабурма), формирано је после септем-

барске провале 1941. и деловало је до по
четка јануара 1942. године. Сачињавали су 
ra; Бранислав Крстић Бане, као секретар, 
и чланови; Мара Остојић, Радмила Јовић 

Малецка, Ђорђе Срдић, Лука Анђелковић 
и извесни >ЈКека", чије право име нисмо. 

могли да утврдимо.186 

Извесно време ·била је пракса у Београ

ду да чланови Месног ко.митета СКОЈ-а 
буду руководиоци рејо.нских руководста·ва. 

Тако је Бранислав Крстиh, члан МК Ској а, 
био уједно и ·секретар све до хапшења 

Четвртог рејонског комитета Скоја. Исто 
тако., чланови рејонских комитета руко.во.

дили су радом 'квартовских актива Скоја 
на Карабурми. Тако је, на пример, Лука 

АнђеЛКОВИћ ру.ко.водио квартовским акти

вом Ској а на Хаџи-Поповцу; Ђорђе Срдиh 
- Професорско.м коло.ни}ом; Радмила Јо

вић Малецка - квартовским активом на 

Кarpабурми, и извесни Сава (презиме му 

нисмо могли да утврдимо), био је ,секре
тар квартовског актива Окоја за Пали
лулу.186 

Најчешhе су рејонски комитети Скоја 
имали на својој територији по 4 квартов
ска актива, а ови су се даље делили на 

школске, предузетне и уличне активе Ско

ја. Крајем 1941. и почетком 1942. године 
Други рејонски 'комитет Ској а (Круг двој

ке), имао је 4 кварта; Треhи рејон (Дорhол) 
- 4; Четврти рејон - Карабурма (4 квар
та) итд. 'у !Извештају Специјалне полици

је од 18. јаНУ"Ра 1942. године, између оста
лог, наглашава се да се активност омла

дине под руко.водством Скоја на Карабур
ми, одвиј ала кроз састанке и журеве, на 

којима 'се, поред осталог, читао "Врабац". 
Виша "Веза овом квартовском активу, чији 
је секретар била Радмила Јовић, био је из

весни "Џунгла", а да су у поменутом акти

ву једно време деловали и Нада Божино
виh, Мара Остојић, Ружица Перишиh и др. 

Поред осталих аКТIИВНОСТИ, овај квартов

ски актив радио је и на сакупљању при

лога за НОФ, најчешће месечно по 500 
динара.187 

На 'Саслушању код Специјалне полици

је, 16. априла 1942. године, Лука Анђелко
вић, који је руководио квартовским акти

вом 'На Хаџи-Поповцу, изјавио је да му је 

све до јануара 1942. виша веза био Бра
нислав МИ1.I1ковиh Блихер (овај га је и 

провалио) и да је први састанак с Мишко-
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виhем био одржан у једнам стану (код из
веснаг Цаlке), угао Станоја Главаша и Дал

мати неке улице: "Од овО'г времена ј а сам 

имаО' веhи брО'ј састанака са Блихерам све 

до његавог хапшења. На улици сам с њим 

имаО' скоро свакадневна унапред за·казане 

састанке те и резервне за случај да не до

ђе на главни састанак. ПО'ред О'вО'га имаО' 

сам са Блихером састанак у стану и то 
највише у стану некО'г Саве, кО'жара, хеми

чара, у "Батинај" кажари, у "Улици кнеза 
Павла брај 125."188 

Са амладинам у пекари "Сака" РУ'кавО'
диа је Милан LКивкавиh. Припадници 

НОП-а у авам предузеhу активна су дела

вали за све време рата. Пастајала је пар

тијсюа арганизација, а и актив Скаја, каји 

је извадиО' мнаге акције и сабатаже. Један 

члан актива Скаја (Душка Та'Пиh), био је 

задужен за рад технике . Он је овај деО' 

СКОјевс.к,ог задужења абављао заједно са 

Иваном Вечерником. Поред тага што су 

снабдевали руковадства НОП-а и многе 

друге илегалце у граду хлебам и разним 

пецивО'м, 'Који су произвО'дили У пекари, У 

стану I1peropaHa Хрецога били су органи
зовали израду фалоификованих личних 
карата, кО'је је издавала Недиhева влада, 

и "аусвајса", које су издавале немачке 
акупационе власти у Београду.189 

3апажен рад биО' је, крајем 1941. и пО'
четком 1942. гадине, и скО'јевскаг актива у 
"Вајној одеhи". Једна време скајевски 

актив су сачињавали : Слабодан Миљко

виh, Јелена Ратај, .вашко Влајичић, Видо 

Станишиh, Славица Ратај, Јова Ћиркавиh 

звани "Жућа", затим lli'крбиh, 3рниh и 

Петравиh, чија имена нисмо магли да у

тврдимо. Према изјави Слободана Миљко

виhа, активност симпатизера НОП-а у авам 

предузеhу била је многострука: илегално 

ј е изношена из предузеhа знатна количина 

ланених вреhица; канац, игле, панталане 

од hебади, веш; а из одељења исхране: 

маргарин, маслац, канзерве, шеhер, зејтин 

и многи други прехрамбени артихли. Све 
је то скривана у пасебни магацин, кајим 

је рукО'вадио Месни одбар Народноослоба

дилачког фонда у Београду. Једна скајев

ска група, крајем 1941, чак се усудила да 
обије дрвену бараку, да изнесе један ми

траљез "шарац" и три сандука бомби, иако 

су овај магацин чували немачки вајници.19О 
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Сличних ащија и саботажа за све вре

ме НОР-а и револуције било је и у дру

гим npедузеhима: у "Рогожарском", у 

Платнари А. Д., у штофари Владе Илиhа, 
П.Т.Т. 'I1редузеh:у и 'Многим другим. Ини
цијатори и извађачи авих акциј а били су 

најчешhе чланови КПЈ и Скаја. 

9. Провале у арzакuзацuја.м.а КПЈ и С'Која 
",а ПалUJlУЛU и Карабур.мu у првој 

nољовu:н.u 1942. zодuке 

Терар окупатора и КВИСЛИНll.ЮЮИх власти 
био је веома пооштрен у СВИМ к<рајевима 

Србије, па разуме се, и у Београду, после 

привремених параза партизанских снага у 

западној Србији и Шумадији. Непријатељ 
је рачунаа да је тада наступиО' тренутак 

када се <с нарО'дноослобадилачким покретам 

треба дефинитивно обрачунат.и, паготова 

шта I\.1:Y је ишла Hapy.~y и !Ситуација на 

Истачнам фронту, где су Немци већ дуба

ко били продрли У унутрашњост Совјет
ског Савеза и вадили одлучујуhе битке са 

јединицама Црвене Зipмије. Окупаторске 
власти су вршиле непрекидна хапшења 

свих аних лица, за које се сматрало да су 

у било каквој вези 'с нарадноослободила'Ч

ким покретом. Препуни су били логори на 

Бањици и СајмtИШТУ, вршило се интерни

рање. Мнаги грађани су одведени на при

нудни рад . Стрељања су била сва'Коднев

на. "УпоредО' с тим, немачки окупатар и Не

диhев квислиншки апарат арганизовали су 

ШИlрење антикамунистичке пропаганде про

тив нарО'дноослободилачкаг пак;рета. "У там 

смислу, ства.:ране су посебне групе инте

лектуалаца, чије је антикомунистичка ра

спалажење било да те мере ·развијено, да 

нису бирали средства ка'Ко у шта гарем 

светлу да прикажу народноослабадилачку 

борбу и њене организа'l'Oре. Д,имитрије 

Љотиh., Велибор Ј ониh., Ратка Парежанин и 
мнаги други каН11раревалуционарни еле

менти, држали ICY предавања у установама, 

предузеhима и шкалама у Београду и по
јединим градавима у Србији, пО'Кушавају

ЋИ да на тај начин мзазаву антикомуни

стичк{) располажење грађанства. 191 

Крајем 1941. и почетком 1942. године у 
свим крајевима Беаграда била је lfIојача
на полицијска присма'Гра: дананоћно се 

мотрило на припаднике аслабадилачког 
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покрета. Посебно је била пооштрена КОН

трола уласка и изласка npaljaнa из Београ

да. Почетком 1942. године Недиhева вла

да је донела Уредбу о .преким судовима, по 

којој је смрћу требало казнити сваког гра

ђанина: (1) који прими члана "оружане 

банде iКОМУНИСЂИчке у свој стан; (2) који 

примети такво лице или га препозна, а не 

пријави га полицијским властима; (3) све 
органе јавне службе ако сазнају за учи

ииоце дела под тачком ·(1) и (2) а не пре
дузму да се кривци казне. 192 

Немамо тачних података колико је у 

појединим периодима ухаnшено грађана са 

територије данашње општине Палилула, 

као припадника ослободилачког пок:рета, 

али су сачувани подаци за цео град Бео

град из којих се .види да су Гестапо и по

лиција непрекидно хапсили све грађане за 

које се сматрало да еу у било ка'квој вези 

с народноослоБQдилаЧlКИМ покретом . Наво

димо IcaMo неколико примера да бисмо пот
крепили ТВРДЊУ О масовним размерама 

хапшења Београђана. Тако је, на пример, 

било 'Ухапшено:193 

Од 26. ХП 1941- 5. 1 1942. 
Од 6. 1 1942-15. 1 1942. 
Од 16. 1 1942- 25. 1 1942. 
Од 26. 1 1942-25. П 1942. 

160 лица 
177 лица 
107 лица 
152 лица. 

Услови илегалног рада на Палилули И 

Карабурми (као и у осталим деловима Бео

града), били су све тежи јер је полициј

ска присмотра била организована на с-ва

ком месту, тако да је било готово немогућ
но организовати неки плански и системат

ски рад. Али, упркос тешкоfiама, партиј

ска и скојевска организација нису преки

дале рад. Када је реч о губицима, треба 
истаhи да су сви београдсКlИ рејони КПЈ, а 

то значи и Треhи, Чет-врти и Пети (,који су 

обухватаљи територију општине Палилу

ла), претрпели тешке губитке због прова

ла током 1942. године, које су имале стра
х,овите последице ,на .рад партијске органи

зације све до завршетка другог светског 

рата. 

Када је реч о Петом партиј"ском рејону, 

односно Четвртом скојевском (Карабурма), 

треба нагласити да је су јануару и фебруа

ру 1942. У овом делу Београда нарочито 

тешке губитке претрпела скојевска органи

зација. Само у току једног дана, почетком 

јануара, било је ухапшено 30 чланова Ско-
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ја, а до ropaja фебруара више од 60 омла

динаца. 194 Узроци јануароке провале нису 
још увек довољно расветљени. Претпостав

ља се, ипак, да је lfIосреди била издаја. 

Углавном, 7. јануар (Божиh), руководство 
Ској а Четвртог рејона хтело је да искори

С'II.И за једну ширу конференцију, где би 
се анализирали резултати рада у претход

ној, 1941. години и поставили задаци за 

будуhи рад. Рачунало се да ће овај датум 

би'I1И мање уочљив него друnи дани, с обзи
ром на празновање 'Које је обављао веhи 

део православних I1paljaHa. Међутим, по

лицији је непознато лице доста'вило lПодат

ке да се у једном стану, на Карабурми, 

одржава шири омладински скуп симпати

зера НОП-а и она је одмах блокирала згра

ду и извршила хапшење свих присутних . 

Седамнаестог .јануара 1942, после интен
зивних саслушања и -мучења ухапшених, 

Специјална .полиција Управе I1рада Бео

града послала је немачюим окупационим 

властима onширан иэвештај о овим хапше

њима. У једном делу тога извештај а рече

но је, између осталог, ОИ следеће: "Поред 
првих тридесеторо, ухапшено је још 5 ли

ца 'Са Карабурме, за 'које је установљено 

да ·су имали учешhа у оДНосним комуни

стичким организацијама. Ка·о најактивнији 

од СВИХ похапшених су: Божиновић Нада, 

ђак музичке школе, оргаНlизатор састанка, 

члан ·актива, скупљала 'прилоге за Ској и 

за "Народну помоh", учесник у лепљењу 

парола, певач политичке сатире "Врабац", 
која говори повољно о Русији и партиза

нима. 2. Ј овиh Радмила Малецка, ученик 

IV разреда, организатор ·састЭ!Н'ка, скупљач 

прилога за Ској И "Народну помоћ", ухва

ћена у стану ПелемИIll Обрада, организа

тора атентата. Припада познатој 'комуни

стичкој фамилији Стаменковића . Оправда

но се верује да има удела у атентатима. 

Не признаје; 3. Остојић Мара, кројачка 

радница, организатор -састанка, члан акти

ва, учесник у ·акцијама. Не признаје; 4. Ди
митријевиh. Вера, ученица трговачке ака

демије, организатор састаН'Ка, чла.н актива, 

учесник у З1щијама; 5. Јовановић Борисав, 
механичарски радник, организатор састан

ка, члан актива Ској а, за овим члан КПЈ, 

секретар једне јединице (hелије), органи

затор атентата на Вукелиh Милку, фабрич

ку радНlИЦУ, учесник у овом; 7. Бошковиfi 
Сретен, елеК'I1ричарски радник, учеоник у 
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атентату :на Вукелић Милку, фабричку 

радницу; Јовановић Милка, фабричка рад

ница, члан једне комунистичке ћелије; Фи

липовић. Боривоје "Бата", студент права, 

организатор састанка и пропагатор кому

нистичких идеја и акција; 9. Богданов Ми

лан, фризерски радник, организатор са
станка и учеоник у акцијама; Ристиh Ди

митрије, механичар, организатор састанка. 

Истрагом је утврђено да је у атентату 

на МИJIlКУ Вукелиh, поред ухапшених Јо

вановић Боривоја и Бошковић Сретена, 
учествовао и Ациh Војислав, фабрич·ки 

радник, који се негде крије, откако је са

знао да су остали похапшени. Сем тога, 

овом 'Истрагом је утврђено да су још lO-та'к 

лица имали важне улоге у овој комуни

стичкој организацији на Карабурми, те се 

за lЊима трага. Журеви које су пр.и.ређи
вала поменута лица, служили су, поред до

говарања о акцијама за пропаганду кому
низма и врбовање нових чланова".195 

Шеф немачке полиције у Београду та
кође је послао извештај својим лретпостав

љеним у Берлин 19. јануара 1942. године 
у којем се опширно анализира активност 

припадника НОП-а у Београду. У једном 

делу тога извештаја је речено: "Откриве

на је група аК'I1Ивиста Окоја у Београду. 
Циљ ове DIJупе је организирање комуни
СТИчких h.елија и изградња комунистичке 
омладине". А у једном другом немачком 

извештају, 'који је упућен истог дана у 

Берлин, речено је: "Откривене комуни
стичке чајанке на Карабурми - 30 ухап

шених. Сви ухапшени су организовани у 

мале комунистичке групе. Циљеви саста

нака: читање летака, набављање новчаНlИХ 

средстава, Л!рипремање саботажа".196 

Као што видимо, окупатори и њихови 

сарадници, посветили еу знатан део про

стора у својим извештај има хarппењима 

чланова Ској а на Карабурми. Сигурно је

дан од :разлога је што је органима Специ

јалне полиције пошло за P,YlKOM да на јед

ном састанку 'похапсе преко ЗА чланова 

Ској а, цео квартовски а'ктив с Радмилом 
Јовиh Малецком на челу. Требало би о 
овој младој револуционарки нешто више 

реh:и, иако нам простор то не дозвољава. 
Ипак ћемо цитирати сећање Данице Периh, 

која је заједно с Радмилом била у лого

ру tНa Бањици, посматрала лик ове пр ету
чене девојке, а ова је, стицајем околно-
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сти, била присутна када је Радмила Ј овиh. 

одведена на стрељање крајем јануара или 

почетком фебруара 1942: "ЈеРЈ Малецка, 
девојчица у !Карираној плисираној сукњи

ци, ·која није могла да 'Скрије ране и убоје 

што су јој их агенти задаЛИЈ била је нај
више мучена затвореница из тих дана . .. 
Све у соби брину ле смо се о њој. И име 

Малецке постаде тако нераздвојни део 
свих дож<ивљаја .из тих дана. У љему је 

било и сажаљења за lНедораслу девојчицу 

и дивљења за снагу с којом de подносила 
бол и за држање пред полицијом. Јер, на 

том нежном лицу ниједном се није видео 

очај, ниједна суза. Тело јој је било црње 

од најтамније боје на њеној плавој сук

њици. Али се није ни жалила, нити ма о 

чему после саслушања говорила. Једино 

'када би как-ва нова затвореница питала 

откуда се она - дете - овде нашла, одго

·ворила би: "Била сам на једном журу на 

Карабурми. Не знам зашто су нас ухапои

ли ... Н Ево стражар је већ. на нашим вра
т.има. Ј е ли ·спремна? - пита, и прилази. 

На њеним образима суза опет нема . Жан

дарм сам обухвати Малецку и лако је по
несе према в:ратима".197 

Радмила Јовић се тада растала од сво

јих другарица у логору и није се више 

никада вратила. Али сећање на њен лик, 

на њен хероизам, на револуционарност, 

остао је у дубоком сећању свих оних који 

су је :познавали. 

у другој, такозваној фебруарској про
вали, таlкође је био ухапшен знатан број 

чланова Ској а са Палилуле и Карабурме. 
Провала је уследила после хапшења, из

дајниЧ'ког и провокаторског држања Бран

ка МШllковиhа Блихера, члана МК Скоја 

за БеО1'рад. Тада је полицији пошло за ру

ком да открије и похапси Месни комитет 
Скоја (сем Боре Дреновца, који је избе

гао хаrпnење)Ј а затим партијско руковод

ство града, услед чега је дошло до хапше

ња великог броја чланова КПЈ и Скоја и 

симпатизера наП-а. Изгледа да је био 

ухапшен неким пуким случајем и одмах је 
почео да проваљује месно pytКOBOДCTBO 

Ској а, рејонска и квартовска руководства, 

тако 'да су Четвр'DИ и Пети полицијски 
кварт, 'Који су контролисали територи

ју Палилуле и КарабурмеЈ редовно достав
љали Управи града Београда спискове сум

њивих И компромитованих грађана. Бран-
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ко Мишковиh се :непосредно после саслу

шања ставио у СЛУЖЈбу полиције и на сва

ком кораку потказивао све сараДНИlКе 

НОП-а које ј е лично познавао. Био је то 

велики издајник и нанео је огромну ште

ту паР'ЋИјској и скојевској организацији 
Београда.198 

Пошто је био једно време (непосредно 

пред хапшеље) задужен за рад скојевске 

организације на Карабурми, Бранко Ми

шковиh ј е провалио и рејонско руковод

ство Ској а и знатан број Скојеваца које је 

познавао, те је на основу тога полиција по

ново из'вршила хапшења.199 

Како су ОД септембра 1941. наступиле 

многе провале у организацијама КПЈ и 

Скоја у Београду, Покрајински комитет 

КПЈ за Србију упозоравао је партијско ру

ководство -града да буде будније према 

класном неrпpијатељу, саветујуhи му да 

посебну бригу поклони омладини; да на

стоји да у Ској у буду само храбри и од
важни омладинци ка-ко не би поклекну ли и 

провалили организацију. У том смислу је 

било упуhено и писмо Покрајинског коми

тета од 28. фебруара 1942. године у којем 
је, поред осталог, стајало: "Поред васпита

ља младих другова у духу 'Пожртвоваља ... 
морате обратити нарочиту пажњу у њи

ховом васпитаљу у вештини револуционар

ног рада, у вештини борбе са полицијом и 
провокаторима. Нужно је појачати дисци

плину, будност и конспиративност, укла

љати из наших редова све оне туђе еле

менте, брбљивце и хвалисавце, аљкаве и 

нетачне. Нарочито пазите на избор друго

ва за руководеће органе, пазите на њихово 

социјално порекло, друштвене везе и при
ватни лични живот".200 

у вези са Блихеровом провалом, Покра

јински комитет је к'рајем марта упутио 

још једно писмо, али OBor пута Окружном 

комитету КПЈ за Београд. У једном делу 

тог писма писало је и ово: Ј,Са омлздином 

је збиља тешко - каже 'се у писму ПК 

КПЈ. Чули смо да ""ровокатор Лимар (Бран
ко Мишковић - М. Е.), јури наше омла

динце, јури по Чубури са агентима који 

га чувају. Он зна сигурно много људи. 

Ликвидирати га .није лако кад га чувају. 
Зато треба да буду сви обавештени о ње

му, Грубачу и Ратку и да их се добро чу
вају".:Ш 

Међутим, најтежа је била мартовска 

провала у Београду, када је полицији по

шло за руком да открије велики број пар

тијских и скојевских кадрова. У овој про

вали нарочито је настрадала партијска 

организација, када су ухапшени: Јелена 

Ћетковиh, секретар МК КПЈ за Београд, 

члан МК КПЈ Петар Ристиh и преко 200 
чла'Нова КПЈ, Скоја и симпатизера наП-а. 

Губици су били толики да се партијска и 
скојевска организација после мартовске 

провале нису могли опоравити и поред 

свих настојања.2О2 

Мартовса провала је нарочито погодила 

партијске организације Трећег, Четвртог и 

Петог рејонског ·комитета, а то значи Дор

hола, Палилуле и Карабурме. До тада су 

нароЧiИТО биле јаке партијске организације 
у Трећем и Четвртом рејону, док је пар

тијска и скојевска организација на Кара

бурм.и била ослабљена услед ранијих про
вала, које су се догодиле у децембру 1941. 
и јануару 1942. године. 

у Ђрећем рејону, у мартовској провали, 

похапшени су чланови Рејонског комитета: 

Сава Алексиh, Марко Стојанов , Драгољуб 
ПеРИШИЋ, Олга Т. Јовановиh и Милован 

Стефановиh и преко 30 чланова КПЈ; У 
Четвртом .рејону ухапшени су секретар 

Рејонског комитета КПЈ Марко Јанковиh и 
члан OBor руководства Милун .Atнђелковић 

и 24 члана КПЈ 'само у току марта, и то: 

Миладин Димитријевиh, браварски радни'к, 
Мартина Хладни, домаhица, Пирошка Хо

ЏИћ , домаhица, Мирослав Петровиh, трго
вачки помоhник, Младен НеДеЈЬ1Ковиh, 0-

буhарски радник, Милица Радулашки, до

маћица, Љубица Мерло, домаhица, Јован 
Живковиh, дневничар ДТО, Милорад Ник
чевиh, кондуктер, Светозар Родиh, кондук

тер, Благоје Дрманиh, кочничар трамвај а, 
Радо сав Шабовиh, столарски радник ДТО, 
Илија Ћурђевиh, моделар ДТО, Боривоје 
Сариh, Васа Еспаповиh, надзорник парко

ва, Воја Јанковиh, чиновних трошарине, 
Милан Стојановиh, 'I1рошаринCiКИ службе

ник, Богдан Гулан, Плавша Татарин, ма

шиниста, Александар Ћирив, електричар, 
Илија Бабиh, ложач, Драгослав ПОПОВИЋ, 
машиниСта и Милорад Павловиh, ложач. 

Међу ухапшенима 'је било и 7 секретара 
партијских организација. На истом овом 
рејону, полицији је пошло за руком да 

идентификује још 26 чланова КПЈ, али су 
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се 'Они склонили, прешли у илегалност и 

полиција је констатовала да су "у бегству 
и да се трага са lЊима".203 

у мартовској провали полицији је та

кође пошло за руком да идентификује Ре

јОНСКИ комитет КПЈ (Караб"рма) од 3 чла
на и да ухапси једног од њих (Михаила 

Пјевца) . Блажо Радуновиh., секретар, и 

други члан Петог рејОНСКОГ комитета Сло
бодан Ј анковић - успели су да се склоне. 

Тада је ухапшено и 7 чланова КПЈ са Пе
тог ,партијског рејона: Миh.а Меселџија, 

ноћни чу-вар кланице, Стеван Драгосавац, 
тектислни радник, Драгица 'Ворђевић, тек

стилна радница, Димитрије Пешиh, шофер 
возног парка у Општини, Славко Степанов, 

ауто-механичар и други.2О4 

Наведени подаци убедљиво 'говоре да је 

мартовска провала десетковала партијску 
и скојевску организацију у Трећем, Четвр

том и Петом рејОНСК'ОМ комитету. Хапше
њима и провалама у Партији и Скоју у то 

време знатно су допринели издајничким 
држањем, поред Ратка Митровиhа и Бран

ка Мишковиhа, и средњошколци Тенко 
ДелвовИћ и Душко Јовановиh Жућа, обо

јица ученици VI мушке гимназије, који су 
све до 'свог хапшења, марта 1942, и сами 
били чланови Скоја, а после се ставили у 

службу полиције и постали отворени пот

казивачи. Катастрофалне последице за 

Партију имало је и издајничко држање 

Лазара Дожића и Жике Петровића-Дебе
лог, које је полиција, такође после хапше

ња, успела да заврбује чиме јој је знатно 

олакшано да похапси многе чланове КПЈ и 

Скоја. Напомињемо да је Специјална по

лиција у мартовској провали идентифико

вала и три партијске организације у П.Т.Т. 
предузеhу и све њихове чланове, али је 

успела да ухапси само тројицу: Миросла

ва ШнеБЛИћа, Ћуру Мађерчиhа И МИЛИћа 

Мартиновиhа. За осталих 9 чланова, који 

су прешли у илегалност, полиција је кон

статовала да су »избегли ха'пшење и да 

стално Tpara како би се лишили слобо
деО .:205 

Видоје Смилевски, члан Окружног ко
митета КПЈ 'за Београд, у својим сећањи

ма после рата забележио је о хапшењима 

и npовалама у БеОI1Раду, -између осталог, и 

следеће: "До марта 1942. стално смо има

ли губитке у организацијама. Али, то је 

било чупање појединаца, па хапшења нису 
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имала карактер ширих провала. Тада је 

било карактеристично добро држање ухап

шених. И они који су се слабо држали, да

вали су изјаве само у вези своје активно

сти . . . Међутим, после фебруара месеца, 

имамо сасвим другу ситуацију. Цела је ор

ганизација потресена почев од Месног и 

рејонских комитета и цео низ секретара 

основних организација. Тада амо имали 62 
или 67 партијских организација. Од мно

гих основних организ ација, секретари су 

похватани, а партијци су остали, јер се 

хапшење на томе задржало. Из тога може 

да се за'кључи да је велики број ухапше

них секретара имао добро држање тако да 

нису ширили провалу. Тада је ухапшено 

око 200 комуниста {феБРУЭЈРа и марта 
1942).'06 

После мартовске провале, најпре је ра
дио на окупљању и повезивању преоста

лих чланова Партије, ј едини неухапшени 

члан МК КПЈ за Београд Стеван Ј-овичиh . 

у томе је имао велику подршку од стране 

Окружног комитета КПЈ за Београд. Ме

ђутим, на основу Блихерове провале, по

'9:етком ,априла, 'био је от.кривен и ОК КПЈ. 

Тада је у борби са полицијом убијен ње
гов сеК'ретар Тодор Дукин, а само неко

лико дана касније и организациони секре

тар Окружног комитета - Мија Коваче

вић. Тиме је и ово, највише партијско ру
ководство Београда било разбијено . По

што је био компромитован и тражен од 

полиције, Видоје Омилевски био је преба

чен у Земун, где је као инструктор ПК 
КIIJ остао при Среском комитету неколи

к'О месеци, а затим је прешао на рад у 

јужну Србију, а потом у Македонију. Иви

ца Девчиh, био је таК'Ође компромитован, 

али је ипак покушавао да са Бором Дре

новцем повеже рад у скојеВСКОј и омла

динској организацији Београда. Стеван 

Ј'ОВИЧИћ, због мартовске провале, морао се 
такође склонити из Београда (повучен је на 

терен, у партизанске одреде Срема). 

Крајем марта 1942. дошло је до форми

рања привременог Месно г руководства 

Скоја (Радосав ПаЉИћ, Милорад ПеТРОВИћ 
и Миодраг Кажић), 'Чији је задатак био да 

успостави везе 'које су биле npекинуте; да 

спасе преостали број компромитованих ско

јевских кадрова од даљих хапшења; да 

пронађе нове људе за квартовска, рејонска 
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и средњошколска руководства и да поно

во успостави ·организовани рад у Скоју. 

Међутим, сви чланови ОВОГ руководства, 
после краћег времена, били су похапше

ни. "У тим мартовским хапшењима никло 

је више нових издајника и провокатора, 

нарочито међу студеНТЊ\IIа", -пише у из

вештају ПК Скоја. - "Та провала је јако 

ослабила месну организацију, јер је похап

шено не само месно руководство, већ и го

тово сва рејонска руководства и маса ско

ј еваца, а појава провокатора је угрожава

ла читаву месну организацију".207 

у априлу било је такође формирано 

привремено месно РУКОВОДСТВО КПЈ, које 

су сачињавали: Блажо РаДУновиh, дота

дашњи секретар Петог рејонског комитета 

(Ка:рабурма), и Жика Петровић-Дебели, 

раније секретар Шестог рејона КПЈ. Тре
бало је да обаве посао око прикупљања 

преосталих чланова КПЈ, који су били 

КОМПРОМИ'I10вани и живели у илегалности, 

да формирају нове партијске организације 

од .оних које су биле разбијене. Међутим, 

Жика Петровић је већ тада био конфи

дент. Поеле првог хапшења, пристао је да 

ради за Специјалну полицију, о чему По

крајински комитет КПЈ није био обаве

штен. Жика Петровиh је нешто касније 

провалио lПартијске рејоне, 'Који су били 

поштеђени у мартовс.кој провали; открио је 

Специјалној полицији многе везе И орга

низације, а потом је побегао у четнике.2О8 

у јуну 1942. године, органи Специјалне 
полиције успели су да, захваљујуhи низу 

провокатора и издајника и несређености 

целе организације - изврше поново ма

совна хапшења, којом приликом је изгуб

љен не ,само руководеhи 'кадар, већ и ве

лики број чланова Ској а, нарочито у сред

њим школама. Рачуна се да је у јунској 

провали било ухапшено само у Београду 

око 1.000 чланова КПЈ, Скоја и других 

симпатизера наП-а. При томе су полици

ји (сем провокатора и потказивача), пома

гале и школске -власти у хапшењу средњо

школске омладине. Том провалом је прак

тично разбијена месна скојевока организа
ција у граду и преостале чланове Скоја, 

који су 'се налазили у C'I1pOroj илегалности, 
држале су партијске организације на веза

ма; један број чланова Ској а био је потпу

но изолован 'У раду, али су ипак предузи-

мали неке акције самостално без икаквих 

веза с партијским руководствима у гра
ду.209 

10. Затвор Специјалне полиције у Ћуши1iој 
ул.uцu 

Терор окупатора и његових сарадника 

био је пооштрен после избијања оружа

ног устанка у Србији у свим деловима ове 

покрајине, па разуме се, и у Београду. У 

центру окупиране Југославије налазиле су 

се најзначајније војне, полицијске и дру

ге службе нацистич.ке Немачке. Народно

ослободилачки :покрет у овом граду био је 

интензиван нарочито 1941. и 1942~ годи
не, па су окупатори и његови сарадници 

предузимали низ репресалија. Већ је било 

речи о масовним хапшењима, стрељањима, 

интернирањима, одвођењима на принудни 

рад припадника наП-а и многим другим 

злочинима. Почетком ј ула 1941. године 

основан је познати логор на Бањици, а у 

октобру логор на Сајмишту. Хиљаде Бео

грађана било је спровед~но у ове логоре, а 
одатле на стрељање. 

Међутим, претходно 'су припаднике 

НОП-а Гестапо и органи Специјалне поли

ције саслушавали у затворима Управе гра

да Београда и примењивали против њих 

варварске методе, како би изнудили при

знаље о организацијама КПЈ и Скоја. На

рочито су били озлоглашени затвори Упра

ве града Београда у Глављачи и у Ћуши

ној улици. а овом последњем затвору (Ћу

шина улица), рећи ћемо нешто више, бу

дуhи да -су грађани Палилуле, који су пре

живели ,страхоте другог светског рата, и

мали прилике да посматрају свакодневне 

злочине баш у овом затвору, а у пролазу 

после рата подсећали се на масакр својих 

суграђана. 

Затвор у Ћушиној улици био је под .iie
посредном контролом агената Специјаfmе Г 

полиције и смештен у сутерену бивше- · кО':: ' 
њичке касарне, на углу Таковске и Ђу

шине улице, преко пута Ботаничке баШте. 
Био је то, у ствари, "истражни затвор", 
састављен од неколико мањих одељења у 

којима су вршена саслушавања, и око 20 
hелија, изграђених преграђивањем једне 
велике просторије. Масе затвореника са 

Карабурме, Палилуле, Дорhола и других 

делова Београда, претходно су довођени у 
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овај затвор , где су, применом батина, вр
шена обично прва саслушавања. Кроз за

твор у Ћушиној улици током 1942, 1943. и 
1944. године, прошло је више хиљада СИМ

патизера наП-а. Затвореници су у овом 

затвору подвргавани страховитим мучењи

ма, а агенти Специјалне полиције - Ште
рић, Космајац и многи други, више затво

реника су убили, односно стрељали у дво
ришту испред ћелија . Многи затвореници 

су на iНосилима пребацивани у логор на 

Бањицу, а одатле, после краћег времена, 
одвођени на стрељање, дак су многи из

дахнули од задобијених рана у затворским 

hелијама. 

Ћелије су биле веома мале, свака од око 

5 к:вадратних метара. "у њих су могла да 

стану по 3 затвореника, али их је трпано 
по једанаест. Већи број ћелија није имао 

прозора а самим тим ни вентилације. Стога 

је ваздух био страховито загађен. 

Затвореницима је 'било ограничено кре

тање; пуштали су их десетак минута на 

умивање, да обаве друге lНајнужније фи
зиолошке потребе, да почисте ћелије итд. 

Толико је режим био суров, да се затво

реници нису могли бријати а ни нокте ре

зати . Према политичким затвореницима, 

агенти Специјалне полиције били 'су наро

чито немилосрдни. Храна је била изузетно 
слаба; хигијенски услови још гори. Једном 

недељно затвореницима 'је било дозвољено 
да примају храну споља, али су агенти бо

љу храну задржавали за себе. 

Већ смо напоменули да су признања за

твореника изнуђивана физичким средстви

ма. Батињање по табанима било је најче

шћи облик !Мучења. "Ударање жилом или 

батином, доводило је најчешће до прскања 

коже по табанима. Многи становници из 

оближњих ЗI1рада редовно су могли да чују 

крикове и јауке због несносних болова 
мада су у таквим приликама агенти пу

штали и музику из радио-апарата да се 

одврати пажња спољњег света . После пре

млаћивања, многи затвореници су се оне

свешћивали. ани, :кюји су могли да се кре

ћу колико-толико , натеривани су да по

сле силних мучења на коленима оду до 

своје ћелије. Услед аащобијених рана, ин

фекције су биле неизбежне код већине за

твореника . 

Жене-припадници наП-а, нису ништа 

мање биле изложене варварским мучењи-
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ма у -односу на своје другове. Агенти су их, 

да би изнудили признање, свакодневно у

дарали дрвеним лоптицЭ!ма по унутра

шњим 'бутинама. 'у дарци у слабииу и гру

ди, били су нарочито опа'сни и доводили 

су до унутрашњих повреда . Многе су из

дахнуле под батинама, али нису ништа 0-

дале. Нису 'били ретки случајеви и само

убиства да би се прекратиле ужасне пат
ње.21О 

Навешhемо неколико примера .о херој 

ском држању припадника ослободилач:юог 

покрета пред класним непријатељем, који 

су баш у Ћушиној улици, У том злогласном 

затвору, и животе ,дали јер, умирали су 

под батинама, а нису одали организаторе и 

организације наП-а. Такав је био и Петар 

Раткниh, члан КПЈ. Већ ОД 1939. године 

његов рад је био запажен у СБОТИЧ-у 

(секција трговачких помоhника) . Као већ 

прекаљени револуционар, у току 1941/42. 
године нарочито се истицао у растурању 

пропагандног материјала. У 1едној таквој 

акцији био је ухапшен 14. агвуста 1942. и 
доведен у затвор, у Ћушину улицу. Мучен 

је свим средствима с којим је полиција ра

сполагала, али ни речи није проговорио. 

Према сећању неких савремеН\Ика, која су 

забележена после рата, Раткнић је непо

средно пре хапшења изјавио: "Ако падне

мо једног дана, морамо умрети 'Као људи

-комунисти" .211 

Сличну судбину У овом затвору дожи
вео је почетком новембра 1942. године Дра

гомир Станковић, члан КПЈ. 'у след силног 
мучења, више пута је падао у нес·вест, а 

потом је пребачен у болницу, где је после 

неколико часова издахнуо. У полицијском 

досјеу овог револуционара забележено је 

да његови посмртни остаци нису предати 

породици, пошто је он био комуниста ве

ликог формата и да 'Го он ".није ни заслу
жио". Посебно је иста-кнуто да је над 

Станковиhем примењен "специјални посту
пак", <Да ·би се изнудило признање.212 

у току јесени 1942. у ћелији број 7 Ћу
шине улице .био је затворен и Јосип Кисе

љак, радник Дирекције 'I1paMBaja и освет
љења у Београду. Био је техничар партиј

ске технике у Четвртом рејонском коми

тету а !Касније члан КПЈ Дорhол-Кара

бурма. И он је био претучен и у мукама је 

издахнуо. Пре тога је смогао снаге да из

јави својим друговима: "Наставите, друго-
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ВИ, борбу до победе". Један од савремени
ка (Божидар МилеНlювић), који ј е баш тих 

дана био у затвору, И СЭiМ свирепо мучен, 

изјавио је, поред осталог, и следеће: "Ки
сељак је био злочиначки пребијен; био је 

скоро у РОПЦУ, у грозници, и само се чуло 

како јечи . . . Покушао сам да му дотурим 
ЛИМУН И да замолим људе који су били 

око њега да му помогну. Касније, -када је 

једна група з'атвореника пребачена за ло

гор на Бањицу, њега су пребацили код нас. 
Живео је с нама 8-10 дана и ту је умро 
смрћу правог хероја .. . На исти начин је 
завршио и друг Никола Јефтиh, чиновник 

из Крагујевца, и једна омладиНtк'а (.љеног 
имена се не сећам); издахнула је у ходни

ку уз неразумљиве крике, измрцварена од 

батина. А друг ЈаваНОВИЋ је имао живота 

само до Бањичког логора, где је одмах 

стр пан у Ја категорију и исте вечери са о
сталима стрељан 'од руке Кригера и Ву ј 
ковиhа".:213 

и наредне, 1943. и 1944. године, у затвор, 
у Ћушиној улици, довођена је маса за

твореника, како са терена Трећег, Четвртог 

и Петог партијског рејона, тако и из оста
лих делова БеОI1рада. Било је случај ева да 

су затвореници остајали у :ћелиј ама и по 

два месеца, и за то време, сем свакоднев

них мучења, ~бацивани су им шпијуни И 
провока'I10РИ .да 'би својим прислушкива

њем омогуhили агентима Специјалне поли

ције да ПОСТИI1НУ' оно што батин'ама нису 
успели.:214 

Навешhемо још један драстичан пример 
свирепог мучења, ~oje се десило 1943. у 

истом затвору. Реч је о Милутину Благо

јевиhу, aYT.Q-механичару, предратном чла
ну КПЈ 1и његовој жени Ратки. У њиховој 

куhи {Крајинока улица број 36), било је из

грађено склониште где је била смештена 

илегална штампарија, у којој се налазила 

велика количина штампарског материјала 

и хarpтиј е . У њихо,вој .ку:ћи, до 1943. годи

не, скривали су се и многи илегалци. Ме

ђутим, њи:хгов стан је био проваљен и по

лиција је успела да их ухапси. После хап

шења, Милутин и Ратка спроведени су у 

затвор у Ћушиној улици. Били су затво

рени у најгорој hелији и свакодневно из

ложени страховитим мучењима. Пошто а
генти никаквим средствима !НИСУ успели да 

изнуде признање, претили су да ће убити 
њиховог четворого,цишњег сина. Они ипак 

тиме нису били поколебани. Херојски су 

поднели страховита мучења и стрељани су 

6. или 7. септембра 1944. године с вели

ком групом родољуба. Даиас Крајинска у

лица .носи Iиме Милутина Благојевиhа.21Б 

Навели смо неколико примера о муче

њима у злогласном затвору Cmециј алне по

лициј е. ТаК'БИХ примера, !или сличних, било 

је на стотине, све док овај затвор I-IJ1је био 
ликвидиран непосредно пре ослобођеља 

Београда. К'ао "успомену" на овај злогла

сни затвор, многи преживели припадници 

НаП ..... а носе доживотне озледе; постали су 
тешки инвалиди, а то значи неспособни за 

рад у најбољим годинама cвora живота. 

11. Тет:к:u услови иле~алко~ рада у 

орzаu.uзацuја.м.а КПЈ и Скоја Палuлуле и 

Карабур.м.е токо.м. 1942. zодuке 

Деловање партијске, скојевске и других 

организација НаП-а у Београду, на почет

ку 1942. године, било је у непосредној ве
зи са стањем ослободилачхог покрета уоп

ште у Србији у ,том периоду. Крајем 1941. 
и почетком 1942. године окупат,ор је, уз 

подршку недиhеваца, љотиhеваца и четни

ка Драже Михаиловиhа, аИI1ажовао знатан 

део својих ,снага, !како би уништио преоста

ле паРТИЗа'нске снаге у западној Србији и 
Шум'Здиjlи, у чему је максимално користио 

сурову ЗИМУ, затим, своје добро материјал
но обезбеђење и техничку и бројчану над

моћност. Све је то допринело да је парти

занским снагама у западној Србији и Шу

мадији нанет озбиљан удзrрац. Сва наша 
истраживања показују да је цела 1942. го
дина у овим крајевима Србије карактери

стична по опадању интензитета развоја 
ослободилачког покрета.:218 

Упркос свему, активност наП-а у Бео
граду, а ТО значи и у Трећем, Че'DВРТОМ и 

Петом паР'Dијском рејону (Карабурма), није 

јењавала. Чак ни чињеница да су Немци 
у првој половини 1942. и даље продирали 
кроз територију COBje'DC'КOf Савеза, као и 
пропаганда непријатеља да је нап у Ср

бији уништен, нису могли да сломе осло

бодилачки дух наших народа. Акције и 

саботаже у.,царних диверзант·ских група, 

извођене су и 1942, иако не тако интензив

'Но као 1941. 
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На теригориј и да'Нашње Q.Пштине Пал[И

лула, у јануару, фебруару и марту извр

шено је 'више акциј а против немачких 

шпијуна и провокатора. Крај ем јануара 

1942, по дирек'I1ИВИ Месног комитета КПЈ, 
група од око 10 ударника (у којој је било 

чланова КПЈ, Ској а И симпатизера са Дор

ћола, Палилуле и Карабурме), коју је пред

водио Карло Лукач, радник - ослободила 
је Иванку Муачевиli-Николаш, са Гинеко

лошког одељења Опште државне болнице. 

Наиме, Иванка Муачевиli је била ухваће
на од Гестапоа још крајем 1941. у Крагу

јевцу са веома важним партијским .матери
јалима. Пре тога је као 'курир чешh.е пре

носила илегалне материј але од Београда до 

Ужица. Пошто је била у другом стању, по

средовањем лекара, иначе припадника 0 -

слободилачког покрета, била је пребачена 

у Општу !(ржавну болницу. На дан 25 . ја
нуара 1942. поменута ударна група напала 
је Болницу, ослободила Муачевиhеву и, са 

новорођенчетом, пребацила је у сигуран 

илегалан стан у Београду. Полициј а и Ге

стапо су трагали за извршиоцима ове ак

ције, али тога дана нико од њих није пао 
полицији у руке. У болници је, међутим, 

био заведен строг режим и касније је било 
немогуће извршити неку акцију сличне 

врсте.217 

у марту су чланови КПЈ и Окоја из 

Београда извршили два значај на атентата 
на агенте Специјалне полиције. Још у фе

бруару, Ок:ружни и Месни комитет КПЈ 
стварали су планове за ликвидирање Ђор

ђа Космајца, поднадзорника полициј-ских 
агената Управе града Београда и ј едног од 

најпозна'гијих злочинаца, који се истицао 

својим неделима против комуниста и пре 

рата, а поготово за време окупације. Било 

га је врло тешко ликвидирати, јер је увек 

имао пра'I1ЊУ и мењао место становања. 

Коначно је одлучено да се акција изврши 

6. марта. У њој су учествоваљи: Ђуро Ма

ђерчиh, Милиh Мартиновиh, Ник·ола Стри
нека и Бранк!О Булат (Т .Т . механичар по

штанске тараже Београд, члан КПЈ- стре

љан у логору на Бањици 1943). Ова група 
неустрашивих чланова КПЈ и Ској а, изју

тра око 8 часова, сачекала је Космајца на 
углу Улице Змаја од НОћаја и Краља Пе

тра 'Када је излазио из свога стана. Том 

приликом убијени су Космајац и његов 

пратилац Обрад 3алад. Сви чланови удар-
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не групе повукли су се после акције без 

губитака, тако да је акција потпуно успе
ла.218 

Да је Ђорђе Космајац био важан фак
тор београдске Специјалне полиције у бор

би против ослободилачког покрета, потвр
ђује и чињеница што се на њеЈ10вој сахра

ни окупила квислиншка елита, у име које 

је Драги Ј овановић, управних града Бео

града и шеф Специјалне полиције, одржао 
ПОСМiРТНИ говор, истичуhи квалитете и за

слуге Космајца у борби против КОМУНИ:
cTa .:219 

Због ате.нтата на :полицијске органе, 

'Управа града Београда донела је наредбу 
у ,којој се најстроже забрањује свој омла

ДИНИ - ,мушкој И женској, школској и ван

школској, да шета улицама и другим јав

ним меСТlима, а нарочито Улицом кнеза 

Михаила ПО'д именом "Корзо".202 

Четрнаестог марта дошло је до новог 

атентата у Београду. Овог пута био је уби

јен Драгољуб Штериli, полициј:ски агент, 

старешина Првог кварта. И он се истицао 

злочинима које је вршио са окупаторима 

Про'I1ИВ припадника народноослободилачког 

покрета. Због тога је партијско руковод

ство у граду и донело одлуку 'да се Ште

риfi ликвидира. Групу ударника, која је 

учествовала у овом атентату, сачињавали 

су: Карло Лукач, Сава Милиli и Предраг 

Виј оровиh. Поменутог дана, у У лици кне
за Павла (29. новембра), Карло Лукач је 

пуцајуhи из револвера смртно ранио ]Пте

РИћ,а, док су остала два члана ове групе 

била .абезбеђење .221 

Међутим, после атентата Карло Лукач 
је покушао да се повуче, али 'Су полицајци 

и жандарми, који су прат;иљи акцију, пу

цали на њега и ранили га. Од задобијених 

рана, после неколико минута, Лукач је из

дахнуо на углу Улице кнеза Павла и Та

ковске. У лотери, коју је полиција органи
зо,вала, ухваћени су и затворени Сава Ми

лић и Предраг Вијоровиh и обојица стре

љани после мартовске провале. После атен

тата, полиција је извршила многа хапше

ња у граду и свирепо се обрачунала са сва

ким за 'кюга се претпостављало или утвр

дило да ради за ослободилачки покрет и 
да ,га помаже.'22.2 

У првој па и другој половини 1942. го
дине, у многим предузеhима која су ради-



ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ И ПЕТИ ПАРТИЈСКИ РЕЈОН У БЕОГРАДУ 1941-1945. ГОДИНЕ 

ла за немачке окупатор е, симпатизери 

НОП-а, вршили су акције и саботаже. Та

ко је, на пример, у пекари "Соко" група 
радника: Раде МилеКИћ, Хусеин Хоџиfi, 

Јаким ВелеНИћ, Шиме МраКОВИћ, Милош 

ШурбаТОВИћ, Грегоран Хрецог и многи дру

IlИ активисти, организовано радили на из

ношењу хлеба из лекаре. Хлеб је ношен у 

стан Рада Милекића у Улици Чарла Ча
плина број 14, где је било складиште бра
шна и хлеба. То је била нека врста мага

цина, и одатле је хлеб разношен раднЈЩИ

ма - илегалцима, који су се налазили у 

граду: Стева Покрај ац је имао задатак да 

НООИ хлеб у логор заробљеним партизани

ма на Звездари. Када се у логору приме

тило да је то војнички хлеб, одлучено је 

да се износи само брашно. Брашно је опет 

потено код Милекиliа, а он је лиферов'ао 

једном приватном пекару који је пекао 

хлеб и тај смо хлеб слали у један и ДРУГИ 

логор (Ба'нmца, Сајмиште). Давао се и пар

тизанским породицама и породицама сим:

патизера", - пише у својим сеliањима Гре

гор Хрецог, бивши радник у пекари "Со
ко",223 

Посебне ГРYlпе ударника на Дорlюлу, 
Палилули, Карабурми, као и у другим ре

јонима, ,стално су преносили из једног у 

други део града агитацио.но-пропагандни 

материјал, убацивали су га у просторије 

појединих предузеfiа, установа, школа, ба
цали га по јавним и прометним улицама, 

па чак и у просторије Четвртог и Петог 
полицијског :кварта. О тој техници прено

шења партијскаг 'материјала, забележиО' је 

у својим сеhањима Стеван ЈОВИЧИћ, члан 

МК КПЈ Београда, из 1942. године, изме

ђу осталог, и следеliе: "Материјал се делио 

на тај начин што су у одређено време ре

јоне-ки технич-ари долазили на одређено 

место (састанци су заказивани на улици) 

где су примали материјал у онољико па

кетиhа, колико ,су имали једиюща ... Све 

је ово морало да функционише у секунд 

тачно, како би материјал био што брже по

дељен и тиме полициј а онеМОГУћена да на

прави провалу. Ово је успевало врло до

бро, управо за све време док сам ја био у 

Београду, па Ј1 -касније коJI1ИКО сам обаве

штен. Полиција, иа-ко је знала за овај си

стем располеле материјала (то су открили 

неки ,који су били хапшени), била је не

МОћна и није могла због брзине расподеле 

и кпнспиративности места сазнати где се 

дели материјал, нити по тој линији начи
нити провалу".224 

Посебно -су биле запажене а'кције и са

ботаже припадника ослободилачког покре

та у предузеfiу "РогожарсК!и", током 1941. 
године. Одмах после окупације, Немци су 

га ставили под своју контролу.225 Као и ра

није, производило је делове за авионе. Пре

дузеhем су YlIIрављали нема'fКИ "комеса

. ријати". Увек је било обезбеђено са око 

30 немачких војНИiка (фолксдојчера). Ко

мандир обезбеђења је био Немац, а дирек

тор фољксдојчер. У свим ратним година

ма радило је у rrредузеhу по око 200 људи. 
Ово предузеliе, као и многа друга метал

ска предузеhа, без обзира ш'ю је била оку

пација, одгајивало је и васлитавало у сво

јим редовима врло добар кадар другова, 

прека којих је Партија спроводила своју 

линију. Многи од предратних револуциона

ра, учествовали су у НОП-у још о,ц првих 

дана припрема за оружа'Ну борбу. 3нат,ан 

број их је токам ослободилачког рата пао 

у борби против неприј атеља. Међу њима 

били су и: браfiа Виfiентијевиhи, Васа Пе

јовиh, Душан ФИЛИПОВИћ, Јова Савиfi, Ду

шан Ваоиљевић и .мноnи други. Када је реч 
о активности за нап у 1942. години, треба 
нарочито ,истаfiи DРУПУ радни:к:а: Ненада 
Видовиhа, Милана Рујовиliа, Петра Громи

ка и Николу Кокотовиfiа, која је организо

вано прикупљала прилоге од радника за 

НОФ и организовала оаботаже у свим по

гонима. Сеliајуfiи се тог времена, један од 

учесника у тим акцијама, изјавио је у сво

јим сеhањима, између осталог, и ово: "У 

току 1942. године одржано је неколико са
станака 'ове групе са опољном везом у ста

ну Милана Ројевиhа, у Кнез Даниловој у

лици. Друг који је био ,спољна веза за на

шу rрупу, морао је пред крај 1942. отиfiи 
у партизане, јер је постојала опасност да 

падне у руке Специјалне полиције... У 

предузеhе је полиција убацивала своје љу

де (као раднике) , да би вршила надзор и 

шпијУНiирала раднике. Поред тота, контро

лори праизводње били су белогардејци, 

који су такође шпијунирали за акупатора. 

Код швајсера су чињене најчешfiе сабота
же тако да су многи делови од контролора 

са терена враhани као неупотребљиви".226 

Рејоноки комитети кп.:, чешfiе су орга

низовали атентате, не само на агенте Спе-
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цијалне полиције, о чему је било речи, већ 

и на њихове сараднике, потказиваче, који 

су денунцирали многе припаднике ослобо

дилач.к:ог покрета. Једна таква акција изве

дена је марта 1942. године на власника 
Р'инглшпила, у Цвијиhевој улици. Он је 

био фолк,сдојчер и нанео је огромне штете 

ослободиЛ'ачком покрету у овом делу гра

да. Зато је Пети рејонски комитет КПЈ 
(Карабурма) донео адлуку да се овај са

радник окупатора ликвидира . Групу атен

Ta'I10pa сачињавали су: "Цигла" (његово 
име и презиме нисмо могли да утврдимо), 

обуhароки радник, Перо Дамј.ановиh и 

Шhепан Матијашевиh: "Цигла је хладно 

чекао тренутак кад око фолксодјчера није 

било света и искористло је згодну прили

ку и пуцао неколико пута. Фолксдојчер је 

био само рањен, јер је револвер био малог 

калибра", - пише један од учесника у 
овој акцији.227 

Леци, прогласи, плакати и многи други 

пропагандни материјали, штампани су то

ком 1942. године и расту-рани по ·свим де

ловима града. У П.Т.Т. предузеhу, предузе

иу "Рогожарски
јt

, .у штофари Владе Или
ћа, у Те~стил3'НИ А.Д. и у многим ДРУ:m1М 

предузећима и установама, ,као и у про

метним улицама, с времена на време спе

цијалне групе ударника, убацивали су ове 

материјале и полиција је била увек у по

тери да би пронашла организаторе и уче

снике у овим саботажама. Так.о је у изве

штају Специјалне полиције од августа 1942. 
о томе писало, поред осталог и следеhе: "У 
БеОIipаду је КОМУНИС'I1Ичка паР'I1ија расту

ра.ла један свој штамшани летак, у коме 

позива ,народ на отпор према окупатор

ским властима и одредима Српске 'државне 

страже, Добровољачке команде и ч:етнич

ких одреда. У истом лет~у се народ одво

јено по класама и професија'ма пози.ва да 

ступа у партизанске одреде, називајуhи 

исте Народноослободилачки. На летку је 
потпис,ана КПЈ".228 

у предузеhу .. ВоЈна одећа", :кюје је ра

дило за ове време окупације за Немце (npе

дузеhе је било лоцирано на обалама Дуна

ва), акције и саботаже свих врста нису је
њавале чак ни у другој половини 1942. го
дине, када је НОП не само у Београду, већ 

и у целој Србији био у дефанзиВ\И. Једна 

група ударника у овом предузећу, у току 

лета 1942. ,године, Irювезала се с једним 
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немачким војником (кројач по занимању). 

Био је шеф одељења за издавање матери

ј ала, иначе по убеђењу антифашиста. Сво
јим радом омогућио је припадницима 

НОП-а да из овог предузеhа изнеоу 0100 
5.000 метара разног платна, које је посла
то у сремске партизанске одреде. На осно

ву упутстава Рејонског комитета КПЈ, рад

ници су саботирали свакодневно и нано

оили знатну материјалну штету немачким 

окупа'Горима. Упропашћавали су моторе, 

разне машине, многе друге механизме за 

погон и производњу,229 платно. 

у истом предузеhу, у О'Ктобру 1942. го
дине, група ударника коју су сачињавали: 

Лука Шкрбиh, Чеда Зрниh, Драгољуб Пе

тровиh, Слободан Миљковић, усред дана 

раапакавали 'су немачКiИ митраљез, к'оји се 

налазио у складишту и одатле специјал

ним везама, чамци-ма преко Дунав-а, преба

цили за сремске партизанске одреде.2ЗО 

Средином августа 1942. године, дошло је 
до нове акције у Гробљанској улици. Гру
па ударника к'оју су саЧИiњавали: Драги Ра

досављевиh , словослагач, Радмила Ковач е

вић, радница, и "Миле", УНИШ'I1ила, је од
носио запалила један немачки камион и 

троја запрежна возила, а било је и рање

них немачких војника. Акција је изведена 

под непосредном контролом Миленка Гр

биn'а. Уопех {)ве акције против немачког 

возног парка био је nОТПУ'Н. Губитака ме

ђу ударницима тада није било. Извођење 
акције било је утолико у;слешније, што су 

је индиректно помогли припадници народ

ноослободилачког покрета из Пожарне ко

манде, јер Нlису одмах кренули на гашење 

пожара.2З1 

Руководиоци ослободилачког покрета у 

граду, илегалци, ударници, кретали су се 

у веома сложеиим условима. Увек је пре

тила апасност да !Не падну у руке неприја

теља, поготову што је Специјална полици
ја била организовала велиКIИ број поткази

вача, издајника. Зато су МК КПЈ, МК 

C~oja и рејонска PYKoBOДC'I1Вa организова

ли штампање фалсификованих исправа. О 

томе читЭ!мо у већ цитираном сећању Сте
вана Јович.иhа, поред осталог, и следеhе : 

"У то време наша орrанизација мотла је 
набави'I'И и бланко личне карте са пропи

сним жигом И потписом, које су употреб

љаване за компромитоване другове. Међу
тим, полиција је, да би онемогућила упо-
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требу ових карата, увела суви ЖИГ, који је 
ударан на све личне карте у Београду. За 

нас ово није представљало тешкоћу и :ми 

смо успели да за крат..ко време набавимо 

СУВИ жиг, који омо ударали на све ове кар

те . Израдио 'га је један гравер у Ковници, 

који је био кандидат или симпатизер 

НОП-а и овај жиг ни по чему се није раз
ликовао од полицијскюг'I.232 

Као што се ВИДИ из наведених примера, 
упркос овим тешкоћама, нарочито реакци

ји 'Окупатора и његових сарадника, актив

ност припадника ослободилачког покрета у 
Београду, а то значи и на - Палилули и 

Карабурми, није .престајала ни 1942. годи
не. Истина, када је реч о акцијама и раз

НИМ ДРУГИМ видовима активности, оне су 

и по интензитету 'и по ширини биле мно

го мање (ако се упореде са оним из 1941. 
године). Али, ипак је најважније да је 

аКЦИlја било, што значи да се рад није пре

кидао. 

Акције припадника ослободилачког по

крета у Београду биле су значајне, не само 

зато што су непријатељу ианосиле матери

јалну штету, већ 'и зато што су имале ве

лики ПОЛИ'I\Ички и морални ефекат међу 
патриотским: стано:вништвом. Јер, антифа

шистичке масе и у 'JIим, иако ситН'ијим ак

цијама, до којих је долазило с времена на 

време, виделе су снагу НОП-а и нису гу

биле веру у коначну победу. На тај начин 
била је демантована непријатељска пропа

ганда, која је свакодневно ширила лажне 

вести да су снаге ослободилачlКОГ покрета 

уништене, не само у Београду већ и у це

лој Србији. 

12. Ах:тив1(.ОСТ рејО1(.ск.их u. к.вартовских 

одбора Народноослободuлачко?' фонда 

то"о"" 1941. u 1942. zодU1iе 

Једна од најзапаженијих активности 

партијске и скојевске организације у Бео
граду ОД rюче'l'1ка избијања оружаног у

станка у Србији па до краја 1942. године, 
био је рад на организовању одбора Народ
ноослободилачк'ОГ фонда и укључивање 

његових чланова у акције и активности 

ослободилачког пакрета. 

Народноослободилачки фонд је био на

ставак рада ОРIlанизације Народне помоh.и 

(произашле мз Црвене помоhи) , која је под 

PYKOBOДC'DВOM КПЈ успешно деловала у го
Дина'ма непосредно пре избијаља другог 

светског рата. 

Током 1941. године (у пролеhе, лето и 
јесен), у Београду је ·било се'Диште Цен

тралног и Покрајинског одбора НОФ-а за 

СрбиЈу. У склопу општих припрема за по
кретање оружаног устанка, током јуна у 

Београду је одржана земаљска конферен

ција Народноослободилачког фонда . При

суствовало јој је о:кю 20 делегата из свих 
крајева земље, међу !Којима и: Иван ММ

лутиновиh, Анђа Ранкавиh, Анка Берус, 

Драган Павловиfi, секретар Централног од

бора, Светислав СтефаЋовиh Ћећа, Ми
хаило Швабић, Вукашин Антић и други. 

Партија је посебну пажњу поклањала 

раду одбора НОФ-а, због чега је увек за 

његове ЧЛдНQве предлагала прекаљене и 

опробане револуционаре. Месни одбор за 
град Београд имао је у лето 1941. следеhи 
састав: Михаило Ш'ва:биh, графичк>и рад

ник, секретар, и чланови: Веселинка Ма

линс:юа, студент, Ђура ЛовреКОВИћ, приват

ни Чlиновник, Никола, обућарски радник, 

Саша Јаворина, .сестра ну\Циља и Војин Ни
:юолић, студент. Због одласка већине чла

нова на ослобођену територију, крајем 

1941. Месни одбор НОФ-а је реорганизован 

и попуњен навим члЭ/новима. Тада је он и

мао следеfiи састав: Ђура л.оврековић, Пе
тар Томиh, механичар, Младен Недељко

виh, обуhар , МирК'о Огњановиh, молерски 

радник, и Јулијана Рајтер, зубарски по

'Моhник .23S 

Поред Месног одбора, у свим рејОНЮ\iIa 

били су формирани рејонски одбори 

НОФ~а. Оваки од чла'lIQ'ва Месног одбора 

држао је на вези по један или два рејон

ска одбора Народноослободилачког фонда, 

преко .к·ојих је притицао прикупљени но

вац и разни материјал. Тако је, на пример, 

крајем 1941. и почетком 1942. године за 

Први и Други рејон била задужена Јули

јана Рајтер; за Треlш - Ђура Ловреко

вић; за Пе'IiИ и Шести - Мирко Огњано

виh "Дорhолац"; за Седми и Осми - Пе

тар Томиh. 

у Месном и рејонским !Комитетима КПЈ, 

као и у партијс:юим организацијама, по ј е

дан члан к·омитета, односно организације, 

имао је специјално задужење - рад по 

НОФ-у. У Трећем, Че'I'ВРТОМ и Петом ре

јону, поред рејонских одбора, готово у свим 
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предузеhима и многим насељима, били су 

образ'овани пододбори и повереници, који 

су радили на организовању симпатизера 

НОП-а и прикупљали од њих материјалну 

и новчану помоh . Рад рејонских одбора 
НОФ-а био је постављен на широК'Ој плат

форми. Сем члан.ова одбора, сваки подод
бор је и.1I.1ао ,више повереника и активиста, 

који су првенствено сакупљали новац од 

симпатизера ослободилачког покрета. Осим 

новца, ПрИlкупљане су и намирнице. Ак
тивно се радило на прикyruьању пакета, 

К'Оји су сла11И затвореницима у злогласни 

затвор у Ћушиној улици, У логор на Ба

њици и на СајМИiШте. Значај на актИ!Вност 

одбора НОФ-а већ од првих дана избија
ња оружаног устанка у Србији, била је, 

такође, у.смерена И на ПРИКУ['lљање сани

тетског материјала, који је преко специјал

них веза достављан Посавском, Космај
СКОМ, Пожаревачком, Шумадијском и 

Сремским партизансК!им одредима. Чешhе 
су партијска руководства сахупљеним нов

цем током 1941. 1}1 1942. године интервени
сала ради ослобођења појединих ухапше

них другова и другарица. 

Нарочито је био запажен рад одбора 

НОФ-а у П.Т.Т. предузеhу, лекари "Соко", 

у предузеhу "РОГОЖЈарски", штофари Вла
де Илиhа, Текстилани А.Д., Електричној 
централи и многи уличии одбори. Крајем 

маја 1941. био је форм.иран одбор НОФ-а 

на Београдском универзитету са задатком 

да прикупља новац, одело и дру.го и фор

l\f.ира активе који би на том радили. Ме
ђутим, пошто се редовна настава на Бео

градском универзитету није одржавала, а 

то значи и ,студенти нису били на окупу, 
од септембра 1941. рад студената на овом 
се.ктору партијско-!Политичке активности 

одвијао се у оквиру рејонских одбора 
НОФ_а.2З5 

О активности рејонских одбора НОФ-а 

говори се у многим извештајима Специјал

не полиције из друге половине 1941. и прве 
половине 1942. ГОд'Ине. Тако је у извештај у 
од марта 1942. писало, поред осталог, и сле
деће : "На територији рејонског комитета 
IV рејона постојао је рејонски одбор 

НОФ-а. Везу са одбором одржа.вао је Ми
лун АНђелковиh, ливац, члЭ!н РК-а, а по

сле његовог ХЭlШIIења, ·студент технике 

(име непознато), члан РК-а. "у партијским 

јединицама један члан је радио по линији 
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НОФ-а, и био везан са рејонски~ одбором 

НОФ-а. Прилог су саК,У1пљале јединице, и 
преко члана задуженог за овај сектор ра

да, предавале реј.оноком одбору НОФ-а. 

Прилог је на рејону сакупља.н ()Д 700 ро
дољуба у износу од 25.000 динара месечно. 
Прилоге за Партију СК)'Iлљало је од око 200 
лица 14.000 динара месечно".2З6 

Месни и рејонски одбори НОФ-а при
купљали су и знатне суме новца од сим

патизера НОП-а, али је прикупљање сани

Te'l'CKor материјала, обуће, одеће, прехрам

бених артикала било још масовније. Прве 
npикупљене количине добровољних прило

га и робе смештене су у не~олико скла

дишта, које је Месни одбор НОФ-а орга

низовао у разним деловима града, каткад 

и у илегалним становима. На подручју 

Трећег, Четвртог и Петог рејонског коми

тета КПЈ (Карабурма), било је више скла

дишта у којима су добров'ољни прилози 

допремани под непосредном контролом ре

јонских одбора НОФ-а. Једно од веhих 

склаДИШ'I1а хране било је организовано у 

бифеу код Палилулске пијаце. Један ма
гацин за одећу био је смештен у стану 

једног припадника НОП-а на Карабурми. 

Интересантно је напоменутм да је рад 

одбора НОФ-а на Дорhолу, Палилули и 
Карабурми био запажен у пролеhе, лето и 

јесен 1942, упркос многих провала које су 
се одиграле у том периО'ду у београдској 

партијској организацији. Веhи део одбора 

НОФ-а, пододбора и повереника, који су у 

веhини били чланови КПЈ и СКОЈ -а, успе

вали су да, на основу упутстав'а која су до

бијали ОД Меснот комитета КПЈ, односно 

Месног одбора НОФ-а, организују рад у 
месту становања или у предузеfiу у коме 

су радили. О томе говоре многа окупатор

ска и КВИСЛИНiIIIка документа а и поједи

на сећања савремениюа. Из ИЗЋештаја Спе

цијалне полиције од 11 . марта 1943. го

дине види се, да је, на пример, Анђелија 

Галовиh, радница штофаре Владе Илиhа, 

све до свог хапшења (марта 1943), активно 
радила на прикупљању прилога за НОФ у 

поменутом предузеfiу: "Августа 1942. при
шао јој је Керкез Вошко и говорио да је 

потребно да сви радници помог.ну народно

ослободилачку борбу. Тражио је од ње да 
даје и прикупља прилоге за НОФ. Керкез 

ју је повезао са Стојановићем Мирком, ко

ме је два, три пута предала 500- 600 дина-
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ра ,сакупљених за НОФ. Према налазу по

лиције, Галовиfi Анђелија је давала и при

купљала прилоге за НОФ у предузеfiу 

Владе Илиhа. Требало је да уђе у паРТИј

ску агитациону групу, а.:rnи падом више ве

зе СТОјановиfi Мирка, није дошло до тога. 

По тражењу Стојановиfiа, омогуfiила је из
ношење из штофаре, г.де је била запосле

на, штофа за прављење одела за кому
нисте-илегалце. Актом пов. 989/43, упуfiе
на је у логор као кривац Ia категорије"2З7 

у једном другом извештај у Специјалне 
по~иције, так,ође се говори о активности 

припадника НОП-а на сакупљању новца, 

који је употребљаван за интервенције на 

спасавању живота појединих руководила

ца или симпатизера НаП-а: "Од прилога 

за НаП издато је за интервенције: за Кут
лачу 25.000 динара, што је враћено, јер ин

тервенција није успела; за Келању 10.000 ; 
за Ј'оваНОВИћ Олгу 6.000 динара и за Са
риh Боривоја 4.000 динара. Новац за ИН

тервенције издавали ·су рејонски одбори од 

прикупљених прилога, уколико су их има

ли; иначе, на њихово тражење давао га је 

Месни одбор" .2::18 

Рејонски одбори НОФ-а били су састав
љени од припадника различитих друштве

них слојева: радника, занатлија, ђака, сту

дената, жена (домаћица) и мно~их других 

професија. Међутим, њихов састав чешће 
се мењао .стицајем многих околности: због 

хапшења појединих чланова, због одлаС'Ка 

у партизанске одреде, због промене места 

боравка, када је реч о компромитованим 
друговима. Треhи рејонски одбор НОФ-а у 

пролеliе 1942. имао је следећИ састав; Ма
тија Буfiан, Александар ПОПОВИћ, Божа 

Радовиh, Јосип Бенковиfi, службеник П.Т.Т. 

предузеhа. Руководилац одбора био је 

Виј'оровиfi Предраг, новинар. Буhан је др

жао два пододбора, ранији свој пододбор, 

који сад води Поповић Але~сандар, и дру

ги, чији је руководилац Гро'Мико Никола. 

Од Поповиhа је примао недељно око 3.000 
динара а 'од Громика око 6.000 . Априла ме
сеца Ђура Ловрековић је повезао Бућана 
са Настасовиfiем Николом, који му је по

лит.ичка веза а такође вез'а по фонду", -
речено је у извештају Специјалне поли

ције од 19. октобра 1942. године.2З9 

Из t1Bera овог може да се закључи да 
су одбори НОФ-а током 1941. и 1942. годи
не показали значајне резултате у акцији 

на прикупљању добровољних прилога з~ 

народноослободилачки покрет. Овај сек
тор партијско-политичког рада посебно је 

цењен, будуhи да је било необично важно 

доhи до новца, санитетС'ког материјала, 0-

буhе, одеће, прехрамбених производа и 

других прилога. Чешће је успех оружаних 

акција против непријатеља зависио не са

мо од оружја 'и људи и њихове храбрости, 

већ и од материјалне базе у тешким усло

вима ослободилачког рата и револуције . 

13. Нови zубuцu у nартијској орzа1iuза'Цuјu 
ПаJl,UJl,УJl,е у друzој nОJl,овипи 1942. zoau1ie 

у првој половини 1942. године били су 
знатни губици у партијској организацији 

БеОI1рада. Настрадао је не само велик:и број 

члаНOIВа f<ПЈ и Ској а, већ и добар део ру

ководеliих кадрова. Један број њих био је 

кюмпромитован као, на пример, Стеван Ј 0-
вичић, члан МК КПЈ, те је пребачен у 

партизански одред у Срем. Члан ОК КПЈ 

за Београд Видоје Омилевски, пребачен ј е 

'на југ Србије, где је једно време био се

кретар ОК КПЈ за Леск,овац и Врање, а 

потом пребачен у Македонrију. Бора Др е

новац, члан МК КПЈ и секретар Месног 

комитета Окоја за Београд, и Ивица Дев

чиfi, члан ОК КПЈ, постепено су припре

мани за нови Покрајински комитет Скоја 

за Србију, који је формиран 17. октобра 

1942. Због свега тога, крајем јуна 1942. го
дине, Покрајински комитет КПЈ одлучио 

је да формира нови Месни комитет КПЈ за 

Београд. Његов састав био је следећи: Јан

ко Лисјак Пуск:а, дотадашњи секретар СК 

КПЈ Земун, именован је за секретара, а за 

чланове: Ћурђелина Ћука Диниh и Разу

менка Петровиh. 

Новоформираном партиј ском руковод
ству града Покрајинсжи комитет је упу

тио писмо 26. јуна 1942. следеliег садржаја: 
"Драги другови, ПК за Србију донео је 

одлуку да вас троје, које је ПК одредио 

за сређивање прилика у Београдској ме
сној организацији, будете Месни комитет 

за Београд. ПК сматра да сте својим доса
дашњим радом као чланови наше Партије 

и садашњим радом око сређивања овда

шње месне организације то заслужили. 

ПК сматра да ћете својим будуliим радом 

оправдати то поверење и да ћете часно 
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испу.нити ,све задатке и доследно настави

ти традиције Београдске месне организа

ције која је у,век била наша најбоља пар

тијока организација и да пете имати пред 

очима увек само интересе Партије, као 
што су то имали наши најбољи борци које 

нам је непријатељ отргао, као што су дру

гови Мрша, Ђура Стругар , Дака , Шуња, 

Јеша, Дукин, Ковачевиn и др., као и они 

другови који се и сада боре у нашим редо

!вима и партизанским одредима. 

За секретара МК-а одређујемо друга 

Павла (Јанко Лисјак) , а за заменика дру

гарицу Раду (Ћука Диниli). Расподела по

сла и веза веn вам је јављена, а са сређи

вањем СКОЈ-а и НОФ-а и др. извршили 

бисте потребне реорганизације".240 

Ново партијско руководство Београда 

предузело је низ мера око организационог 

учвршnења и оспособљавања партиј ске ор

ганизације за рад У новим условима иле

галног рада. Као прва мера - били СУ ре

организовани рејонски комитети КПЈ. HalJ.1-
ме, уместо дотадашњих 7, формирана су 
4 реј онска комитета КПЈ и, то: Први, који 
је обухватао Чукарицу; Дрyrи, који је о

бухватао центар града "крут двојке"; Тре
ћи: Дорfiол-Карабурма, и Че'I1ВРТИ, који је 

обухватао раније делове Шестог и Седмог 
рејона. Треnи рејонски КОl\fИтет (Дорfiол

Карабурма) имао је тада следеhи састав : 

Милош Петровиh, секретар, и чланови: Јо
сип К'исељак и Радмила Шнајдер.241 

Рејонски комите'Ги, уз помоћ Месног 

комитета, успели су да окупе и повежу 

члarнство, које није страдало у пролеhе и 

лето 1942; да успоставе и покрену рад ре

ј оноких техника, рејонских одбора ИОФ-а; 
поново су успостављене везе с појединим 

паР'l'изанским одредима : Пожаревачким, 

Космајским, ШУЋ1адијским, Оремсхим, у ко

је ,су упуhивани не само појединци, већ и 

групе чланова КПЈ и Скоја и оимпатизера 

НОР-а, к-ако не би пали у руке неприј а

тељу. 

Посебно је била запажена иницијатива 

Месног комитета КПЈ и касније рејонских 

комитета на стварању тзв. аги'ШIРОП група, 

које -су биле обавезни да формирају сви 

чланови КПЈ кој и су били повезани и ра

дили у партијским организацијама. Свахи 

члан организације, групе, требало је да о

купи 5-10 симпатизера НОП-а с којима 

су обавезно морали да lПолитички раде и 
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да ОД њих сакупљају прилоге за НОФ. Ове 

групе су називане "радним групама" или 

акционим ,групама". Партијске организаци

је, које су се на овом задатку више анга

жо.вале, окупљале су и до 200 си:мпатизе

ра НОП-а и укључивале их у а,кције осло

бодилачког локрета.242 

Др Благоје Нешкови!i, секретар ПК 

КПЈ У' 'I'ОМ периоду, у ,својим сеhањима о 

овом виду партијске активности, забеле

жио је, поред осталог, и следеhе: "Посто
јале су агитпроп-грy<nе м аКЦИOlНе групе. 

Члан агитпроп-групе није морао да у исто 
време бу де и члан акционе rpyne. Он је, на 
пример, !l\югао да слуша нека предавања, 

али не и да ,скупља 'новац као прилог за 

Народноослободилачку nОМОЋ (НОф)Н.243 

:I1аРТИјск·а fiелија на Кара'бурми, кој ом 

ј е све до хЭ!пшења руководила Радмила 

Шнајдер {а била је уједно iИ члан Рејон

ског комитета КПЈ Дорnол-Карабурма), 

имала је видних резултата, нарочито у 

фо'рмирању агитпроп-група међу текстил
ним: радницима у штофари Владе Илиhа , 

ТеКlС1iилани А.Д. и др. Аритационе групе 

биле су формиране и у П.Т.Т. предузећу, 

предузеhу "Рогожарски" , ,пекари "Соко" и 
у МНОГИlм другим предузеh.има и кварто

вима. 

При појединим партијским организаци

јама поново су биле формиране и ударне 

групе, чиј и је задатак био да изводе акци

ј е и 'са:ботаже у граду, а посебно да раде 
на ликвидацији непријатеља и агената Спе

цијалне полиције. Тако ј е једна ударна 

група извршила атентат ;на Јелену Матиh, 

агента Специјалне .полиције, кОја је једно 
време ста'новала на Карабурми и денунци

рала многе .припаднике ослободилачког по

крета. Акција је извршена 18. септембра 

1942. од C'l'paHe ударне тројке, кој ом је ру
ководио Илија Мргиh, К!рзнарсК'и радник.244 

'у периоду авгусТ----1сenтеМбар-октобар 

1942. године било је и многих других акци
ја, ,не само у рејону Дорliол-Карабурма, 

већ и у осталим крајевима Београда . Ме

ђутим, било је так·ође и губита'ка, 'који су 
озбиљ'НО потресали све рејонске комитете 

КПЈ и организације на терену. Крајем 

августа 1942. извршена су ха'IТШења при

падника НОП-а у пекари "Соко", међу ко
јима је 'био и Раде Милекиh . Претходно су 

их агенти Специјалне полиције сЗ'слушава

ли у истражном .затвору у Ђушиној улици 
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и тукли како би .изнудили признања о ак

цијама и организацијЗJ.fа НОП-а којима су 
припадали. Лично су руководили хапше

њем издајници и .провокатори: Бранко Ми

шковиЋ Блихер, Тенко Делевић и Витас 
,;краљ детектива".245 

Крајем септембра 1942. године дошло је 
поново до велике провале у партијској ор

ганизацији Београда, када је Специјалној 

полицији пошло за руком да .само у једном 

налету ухапси око 50 комуниста, претежно 
руководећИХ кадрова (чланова рејонских 

комитета и секретара партијских органи

зација). Хапшења су у.следила после поме

нутог атентата на шпијунку Јелену Матић. 

Наиме, Илија Мргић, после извршено г а

тентата, пао је у руке полицијских органа. 

У-след страховитог мучења, попустио је 

пред \Класним .непријатељем и одао своју 

вишу везу Николу Божићз, члана Другог 

рејонског комитета, а овај после мучења, 

провалио је Ћурђелину Ћуку Диниh, се

кретара Другог рејонског комитета КПЈ и 

члана МК КПЈ. Тако је дошло до ланчане 

провале. УхаIliшени су чланови Првог, Дру

ГОГ 1и Т-рећег рејонског комитета КПЈ. По
лицији је тада :пошло за руком да иденти

фикује преко 20 партијских ортанизација, 
односно чланове тих јединица. А нова хап

шења, која су извршена у октоБРУ и но
вембру 1942. године, потпуно су десеткова
ла 'парт.ијску организацију Београда. 

Када је реч о Дорћолу, Палилули и Ка

рабурми, о територији :коју је обухватао 

Треhи рејански комитет КПЈ (Дорhол-Ка

рабурма), треба истаh<и да СУ У тој провали 
ухапшена ,сва три члана РК КПЈ, али да 

се секретар Милош Петровиh -до те мере 

издајнички држао, да је при-знао све што 

је знао и да је посебно теретио чланове 

ОВОГ РК: Радмилу Шнајдер и Јосипа Ки

сељака. И не само то. Петр-овић је после 

тога прихватио да ради као конфидент у 
полицији. Херојско је било дrpжање Рад

миле Шнајдер и Јосипа Кисељака. Она је, 

после мучења у затвору Специјалне поли

ције у 'Вушиној УЛИЦИ, пребачена у логор 
на Бањици, а касније с'Грељана, док је Ј·о

сип Кисељак у том истом затвору од задо
бијених -рана подлегао . Сећајуhи се тих 

трагичних збивања, Раде Милекиh, некада 

радник у пекари "Соко/{, у својим сећањи

ма -забележио је, између осталог, и следе

ће: "Био IcaM у ћелији број 7, у 'Вушиној 

улици ... Ту је 'био и Јосип Кисељак, који 
је умро на мојим рукама. Када сам ушао у 
собу у којој је саслушавана Радмила Шнај
дер, она је лежала 'На патосу у тамном 

комбинезону. ови агенти су је ударали но

гама, а ударао dY је жилом "краљ детек
тива" Витас ... Ја IC3'M опет чуо њене јау

ке. Њене прве бат-ине трајале су пет са

ти . . . Два-три лута СУ нас -суочавали, мене 

и Радмилу. Шнајдерова је lПитала како сам 

се држао. Рекла ми је да ·се она добро др
жала и замолила ме да причам свакоме, 

ако буд6.i'\'l изашао из затвора, како смо се 
држали" .246 

Трећег \децембра 1942. године Специјал
на полиција је, пошто ништа није сазнала 

о НОП-у од Шнајдерове, донела решење 
да се ова истакнута револуционарка пре

баци у логор на БањЈЩИ: "Да се Шнајдер 
Радмила, по занимању домаћица, рођена 

12. III 1916. У Београду, по народности 
Српкиња, .стави у концентрациони логор на 

Бањици хао штетна по јавни ред и мир у 

земљи и то као ~ривац I a категорије". У 

том решењу дато је образложење због чега 

се Шнајдерава терети: "Вођеном истрагом 
утврђено је да је именована члан КПЈ и 

да је ;као так;ва на дан свога хаnшења има

ла улогу у Партији као секретар партиј

ске јеДИНЈЩе на Карабурм:и. Ово је изја

вио ухапшени Петровић Милош, који је 

био ВИIllа веза наведене, односно секретар 

рејона Дорhол-Карабурма. Прва јединица 
која је формирана lНa рејону Петровића, 

била је њена. Именована је већ била У кон
центрациона:м логору. Све ово напред, 

Шнајдерова не признаје и ,до данас упор

но ћути, одајуh.и тиме врло добро ИЗJlрађе

иу комув:исткињу и као такву -непоправљи

ву. Шнајдер Радмила је опасна по јавни 

ред и мир у земљи трајно , и као такву ј е 

треба заувек елиминисати из друштва".247 

После хапшења Милоша Петрови1'iа, од

носно целог Рејонског комитета Дорћол

Карабурма, хапшења су IВршена и у мно

гим ·предузећим:а, установама, улицама, 

квартовима и школама. Петровиh је про

ваљивао све што је знао. Његовом прова

лом .полициј а ј е у,спела да похапси више 

радника симпатизера наП-а из предузеhа 

"Рогожароки", пекаре "Соко", из штофаре 

Владе Илиh.а, ТеRстилане А.Д. и многих 

других активиста које је познавао. Касни

је су полициј ски аген'IlИ изјавили да је "за-
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слуга" Милоша Петровиhа нарочито вели

ка што је допринео хапшењу секретара МК 
КПЈ Јанка Лисјака и 'Многих других који 

су ухапшени у јануару и фебруару 1943. 
године. 

О својим успесима у борби против 

НОП-а у Београду, управник града Београ
да, Драгољуб Јовановић, упутио је 1. окто
бра 1942. године извештај немачкој поли

цији, у којем је, између осталог, речено и 

следеhе: "После разбијања илегалне кому

нистичке организације у Београду у марту 

месецу ове године, о чему је својевремено 

поднет извештај, наредио сам подручном 

особљу најбуднију пажњу на даљи рад и 

развој комунистичког покрета у Београду, 

како би еве разорне акције намераване од 

њихове стране благовремено спречили и 

онеМОТУћИЛИ стварање јачег Iпокрета. По

lllTO се утврдило да су неоткривени и не

похапшени комунисти из мартовске прова

ле реорганизовали покрет, увукли нове 

људе и повезали се ,са неоткривеним пар

тијским чланством у марту т.'г. са преоста

ла два реона града Београ,да, те ПОlllТО се 

дошло до потребних конкретних података, 

који су били довољни за поmуно открива

ње организације, 'приступљено је почетком 

месеца септембра Т.·Г. новим хапшењима 

која су до данас дала врло добре резул
тате".248 

'у септембарској проваљи (20. септембра 
1942), ухапшена је и Ђурђелина Ђука ди
нић, секретар Другог рејОНСКОГ комитета и 

члан МК КПЈ за Београд. Одмах је спро
ведена у истражни затвор Специјалне по

лиције у Ћушиној улици. 'у затвору је 

страховито мучена. Приликом саслушава

ња била је од ~илних батина потпуно де

формисана. Према сећању неких савреме

ника, агенти ,су је батинали непрекидно по 

пет часова дневно. Сломили су јој били и 

ноге и руке, али ништа није признала . По

лицијским органима чак није пошло за РУ

ком ни да утврде њено право име и пре

зиме . Под именом Мирјана Обрадовиh. 

стрељана је 25. маја 1943. године у Јајин
цима. Због заслуга у НОР-у и револуцији, 

проглашена је за ,народног хероја 6. јула 

1945.249 

Крајем 1942. године за'IlВОРИ Специјалне 
полиције и логори на Бањици и Сајмишту, 

били су препуни. А нова хаПlllења Bpllle
на СУ свакодневно. Због тога је Недиhева 
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влада организовала упуhивање једног де

ла затвореника у логоре у Немачку и Нор

вешку или на принудан рад у Немачху . 

Да би растеретила логорске просторије, по 

налогу Специјалне полиције, крајем 1942. 
и почетком 1943. године, убрзана су стре
љања затворених родољуба. У том периоду 

хапшења симпатизера НОП-а вршена су 

свакодневно. Првог децембра 1942, на при
мер, стрељано је 11 затвореника; 8. ХII (10); 
11. ХII (10); 15. ХII (16); 17. ХII (19); 25. ХП 
(50); 26. ХII (143); 29. ХП (17); 14. јануара 
1943. (13); 25. 1 (57); 19. фебруара (255) 
итд.250 

Колико је било укупно затворених ро
дољуба са територије данашње општине 

Палилула у другој половини 1942. није се 
могло У'IlВрдити. Међутим, готово сви са

временици су једнодушни у томе да су хап

lllења BpllleHa свакодневно: свако оно лице 
на 'које би се посумњало да у било ком 

облику учествује или симпатише ослобо

дилачки покрет. Исто тако, савременици 

истичу да СУ ухаnшени претходно мучени 

у истражном зат,вору Специјалне полици

је у Ћушиној улици, а касније упуhивани 

у логор на Бањици или су упуh.ива.ни у 

интернацију. Али, антиокупаторско распо

ложење 'Није јењавало. Чак и у TaKBJ11IiI, 
кризним ситуацијама припадници ослобо

дилачког покрета :нису губили веру о не

миновном УЮ1lштењу фашизма, о победи 

Црвене армије и јединица НОВ и ПОЈ, ко

ји су против окупатора и његових сарад
ника имали ~пе !више успеха. 

14. Крuза у НОП-у Вео'рада током 
1943. ,оди,,-е 

Крај 1942. и прва половина 1943. годи
не значе, у ствари, прекре'mIИЦУ тока дру

гог 'светског рата. У том периоду, на Источ

ном фронту И У Африци, .снаге а'нтихитле

ровске коалиције извојевале су значајне 

победе, које 'СУ савезницима омотуhиле да 
предузму стратегијску офанзиву. Јединице 

Црвене армије у својој офанзиви у зиму 

1942-1943. године 'Нанеле су тешке удар

це -снагама сила Осовине. После ВИlllеме

сечне стаљинградске битке, немачка Шеста 

армија била је приморана на предају. По

сле ове победе, Црвена армија није испу

штала инициј ативу из својих руку све до 

свршет.ка другог CBe'IlCKor рата . 
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у 'северној Африци англо-америчке сна

ге се, такође, налазе у офанзиви ПРОТИВ 
немачко-италијанских снага. После пробо

ја Маретове линије и разбијања неприја

тељског фронта, италијанско-немачке је
Динице биле су принуђене на капитулаци

ју пред Тунисом и Бизертом 12. маја 1943. 
Овом победом створени су услови за искр

цавање савезника на јужном делу Апенин

ског ПОЛУОС'Ilрва, тим пре што су Анrло

-Америка'нци тада веn били супериорнији 
и на мору и у ваздуху. 

На југословенском ратишту, које у овом 

периоду Немци оматрају за један од сво
јих фронтова, јачале су ~Haгe Народно

ослободилаЧ'ке .војске и партизанских од

реда Југославије и задавале све теже у

дарце окупатору и његовим .сарадницима. 

Година 1943. почела је на југословенском 

ратишту -великим зимоким операцијама у

дружених немачких, италијанских, уста

шко-дом05ранских и четничких снага про

тив Главне оперативне групе при Врхов

ном штабу НОВ и ПОЈ и о~лобоljене тери

торије у Босни и Хрватској. За време тих 

борби, група од пет дивизија Народноосло
бодилачке вој:ске, под непосредном коман

дом Врховног штаба, прешла је у офан
зиву на југоисток у правцу Херцеговине и 

Црне Горе. После огорчених борби на Не- . 
ре'I1ВИ 'с неколико пута надмоnнијим не

мачким, италијанским, усташким и четнич

ким снагама, ова група дивизија настави

ла је средином -марта офанзиву и .до сре
дине маја разбила глЭ!Вне снаге четничког 

покрета Драже Михаиловиhа и <добар део 

италијанских окупаторских снага, па је 

ослобођен велики део Хрватске, Црне Горе, 
исто чне Босне и Санџака. 

BOjho-Фолитичка ситуација у свету, као 

и успеси јединица НОВ и ПОЈ у многим 
крајевима Југославије, сигурно -су имали 

одраза и на даљи развој народ'Ноослободи
лачког покрета у Србији. 3ахваљујуhи ан

гажо'ваrЊУ немачких ,снага у западним кра

јевима Југославије, 'Затим, О'бнављању и 
у'Чвршћењу .партизанских одреда, партиј

ских и скојевских О'рганизација, OТIВOpeHO'j 

сарадњи четника Драже МихаилО'виhа са 

окупатО'рО'м и масовнијем учешhу 'рО'дољу

бивих маса прО'тив окупатО'ра, у првој ПО'

ловини 1943. године, народноослободилачки 

покрет .развија се бржим темпО'м. Најуспе

шније борбе вођене су у Ј абланици и Цр-

'Ној Трави, где је био ослобођен знатан деО' 

територије. Ојачале су партизанске снаге у 
Шумадији, истО'чнО'ј Србији и У многим 
крајевима уже Србије. 

Међутим, када је реч о Београду, вО'ј 
hO'-политичка <ситуација у граду била је са

свим другачија. 'УправО', првих 'месеци 1943. 
године - партијска, скО'јевска и друге ор

ганизације НОП-а преживљавале су стра
ховиту кризу. Окупатор и његови сарадни

ци нанО'сили су ослоБО'дилачком пО'крету 

све нове и нове ударце. Почетком 1943. го

дине, КПЈ у Београду изгубила је још не

колико овој.их висохих РУl1шводилаца. Ше

снаестог ј ануара агентима Специјалне по

лиције 1I10ШЛО је за руком да на једном 

уличном састанку ухапсе Јанка Лисјака , 

ceIq)eтapa МеснО'г комитета КПЈ Београда. 

До његовог хanшења !Дошло је после мно

гих провала у партијским: О'ртанизацијама 

града. Већ је било речи да је МилО'ш Пе

тровив., 'секретар Трећег рејО'нског коми

тета КПЈ Дорlюл-Карабурма, имао уде

ла у хапшењу Јанка Лисјака. Наиме, Пе
тровић је провалиО', између осталих, и гру

пу радника из предузећа "РО'гожарскиС<. 

Један од њих, услед мучења, одао је С.ВОју 

вишу везу Милосава-Мишу Трајковиhа, 
студента из Врњачке Бање, :који је повре

мено навраћао у пекару "СОКО" и прено
сио хлеб друговима скривеним у илегал

ним становима. Милосава Трајковиhа др

жао је лично Ја'Нко Лисјак на вези. На 

основу упутстава која је добијао од се

кретара МК КПЈ, Миша Трајковиh је из

весно -време, преко .симпатизера НОПА-а 

из пекаре "СОКО'', доносио дневно ПО' три 

хлеба: један Јанку Лисјаку, други Адели 

Шинко, техничару Месно г комитета КПЈ, 

и треhи Милици Дачиh , која је држала 

партијс:ки стан у Улици кнеза Павла на 

Дедиљу, где су .повремено боравили Разу

менка Петровиh, члан МК КПЈ, затим 'Чла
нови Покрајинског партијског пункта Ста

нислав Сремчевиh и Ђура Гајић, а чешhе 
је у овај стан навраћао и Мирко Томиh, 

члан ПК КПЈ за Србију.'51 

Почетком јануара 1943. гО'дине Миша 

Трајковиh је ухаmпен. Он је одао све што 
је 'Знао о НаП-у. Као прво, .лровалио је 

Јанка Лисјака, који је пружио физички 

отпор, али је био савладан. Био је страхо

вито мучен у hелији истра~ог затвора у 

'Вушиној улици. Међутим, сва та мучења 
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храбро је поднео. Ништа није признао. 

Према ,сећању једног 'броја савременика, 

Лисјак је био толико мучен да ·су од њега 

отпадали комаци меса . Чак су и зидови ће

лије, у којој је ·био затворен, били крвави. 

Под му.кама и батинама овај .велики рево

луционар је издахнуо, али није одао орга

низацију којом је руководио . 

Миша Трај-ковиh је nровалио не само 
Лисјака, већ и Аделу Шинко и Милицу 

Дачић, које су, такође, биле ухапшене. 

Сада је дошло до ланчане ПРОБале. Мили
ца Дачић је имала добро IЩJжање пред по

лицијом; ка'сније је стрељана. Међутим, 
услед страховитог му-чења, Адела Шинко 

је попустила пред непријатељем, па је про

ваљила технику МК КПЈ за Беотрад, а за

тим и 'свог мужа Божу Ракаса. Она је про

валила ЈИ све станове кроз које је за две 

и по године прошла месна техника; потом, 

Мирка СТОј ановиhа, ек.спедитора месне 

технике, текстилног радника Бошка Кер

кеза са Карабурме и многе друге СИl\шати

зере НОП-а. Да напоменемо и то, да је 17. 
јануара 1943. године на улицама Београ

да, у борби с полицијом,' погинуо и Мирко 
Томиh, члан ПК КПЈ ·за Србију. Тих дана 

београдска организација изгубила је и низ 

чланова КПЈ и Ској а iJ1 'Симпатизера осло

бодилачког покрета. Од тада престаје рад 

Месног ;комитета КПЈ за Београд и неће се 

формирати све до ослобођења, октобра 

1944. године. 
Већина ухапшених и у овој провали 

имала ј е добро држање, изузев већ поме

нутог Мише Трајковића, који је изгледа 

био и провокатор; затим, Аделе Шинко, 

Божа Рака са, Марка Стој ановиhа и Вошка 
КеркезаЈ!52 

Ова провала, -сем Месног 'Комитета, нај

више се одразила на партијску организа

цију 'Dpeher рејона, односно на Дорћол и 
Карабурму. Још у децембру 1942. године 

Божо Ракас је дао УПУТС'DВо Марку Стоја

новићу да организује партијско-политички 

рад на Карабурми, односно у предузеhима 

на овој територији . Стојановиh J1Iопева да 

успостави (Више веза и лунктова; он даје и 

задужења појединцима: Бранку Вашача

нину и .другим да прикупљају прилоге за 

НОФ из штофаре Владе Илића; lПовезује 

се и са Бошком Керкезом и Анђелијом 

Галовић, радницима из поменуте штофаре. 

Тада је само у овој фабрици било 6-7 
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пунктова, односно група које су сакупљале 

прилоге за НОФ од радника, симпатизера 

наП-а. Марко Стојановиh је крајем 1942. 
и почетком 1943. године поново успоставио 
везу 'с Миланом 30рићем, радником у Тек

стилани А.Д. И У овом предузеhу сакуп

љани ·су прилози за НОФ Дванаест радни

ка - симпатизера НОП-а, организовали су 

прикуnљање новца, намирница, 'санитет

ског материјала и др.253 

Из овега овог види се, да ј е на поче'1'КУ 
1943. године 'београдска партијска органи
зација, а самим тим IИ партијска организа

ција Лалилуле и Карабурме, доживела но

ва искушења. Пре'Ilрпела је поново нена

докнадиве губитке. За непуне две године 

настрадао је и треhи Месни комитет КПЈ, 

затим Трећи рејОНСКИ комитет КПЈ, који 

је руководио партијском организацијом 

Дорhола, Палилуле и Карабурме, и велики 

број чланова КПЈ, Скоја и симпатизера 

наП-а. 

Централни комитет КПЈ, у својим пи
смима, која је упуhивао Покрајинском ко

митету, увек ~e инсистирао да се ојача бео

градска партијска организација. То он чи

ни и у писму од 16. јануара 1943. године 
у којем је, између осталог, речено и сле

деће: "Учвршћењу (београдске) партијске 

организације и љеном даљем развитку 

треба прићи, сем осталих организационих 

и ПОЛИ'I\ичких мера, и чишhењу свих сум

њивих И недовољно проверених чланова . 

На руко'водећа места треба узимати Парти

ји најоданије и нај,nровереније кадрове. 

Слажемо се са вашом констатацијом да је 

београдска месна организација увек била 

и остала непресушни извор кадрова. Утвр

ђујуhи ту чињеницу, ми ;додајемо - бео

градска организација била је и 'Мора оста

ти једна од најбољих школа за подизање 
партијских кадрова".254 

О хапшењима у Београду и тешким гу

бицима у кадровима, ПК КПЈ за Србију 

обавестио је Централни комитет КПЈ у 

свом писму од 23. јануара 1943: "Хапшење 
друга Пушке (Јанко Лисјак.;пушка), пот

пуно нас је пореметило. Наша месна орга

низација је уништена. Ту смо имали нај

више губитака. Ми морамо све испочетка 

под врло тешким у<словима" .255 

Београдска партијска организација пре

трпела је и у фебруару 1943. године нове 
губитке. Двадесет трећег фебруара, у бор-



ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ И ПЕТИ ПАРТИЈСКИ РЕЈОН У БЕОГРАДУ 1941-1945. ГОДИНЕ 

би с полицијом, у,сред Београда, изгубили 

су живот Станислав Сремчевиh Црни и 

Ђуро Гајиh. Сремчевиh је, ло налогу ПК 

КПЈ за Србију, дошао из Аранђеловца са 

дужности 'сеК!ретара акружног комитета 

КПЈ. Добио ' је задатак да организује Ме

сни комитет КПЈ у Београду. Истовремено 

је .било планирано да буде кооптиран за 

члана ПК КПЈ за Србију'5Б 

.провале у јануару и фебруару 1943. 
страховито су погодиле партијску органи

зацију Дорhола, Палилуле И Карабурме. 

Вршена су -многа хапшењ.а, инте:рнирања, 
стрељања. а томе има доста података у 

iИзвештајима Специјалне полиције, као и у 

сеhањима савременика. "у извештају Спе

цијалне ПОЛИЦије од 18. фебруара 1943. 
речено је, поред осталог, и следеhе: "Хо
џиh Пирошка, са. , станом у Улици кнегиње 

Олге (сада Ђуре Ђаковиhа), која је пре го
дину дана била у логору због ширења ко
мунизма, одмах 1110 пуштању на слободу, 

почела је са илегалним радом. "у рад је 
увукла ћерку А,симу, неког Бранка, шофе

ра немачких кола, неког радника у парној 

пекари "Соко", Н. Радулашког, механича
ра, Жику Келнер,а у Гестапоу, Јовицу 

Трајковиhа, који је изгледа и прошле го

дине тражен у вези са откривањем МК-а; 

Драгог Ћуриhа, железничког слу)Юбеника 

и његову жену .виду·; Иванку Кленавиh, 
Ратка Н., TpaМiBajcKoг 'Службеника, који је 
тражен прошле године, приликом хапше

ња МК-а. Састанци ове групе одржавани 

су у некој напуштеној вили иза Карабур

ме, преко целе нови. За време саста'НКа сови 

присутни 'су били наоружани револвери
ма".,257 

у лето 1943. године дошло је до прова
ле међУ рибарима, симпатизерим:а наП-а, 

који су !својlИМ чамцима пребацивали иле

галце преко Дунава, а одатле за Белегиш. 

Провалу је извршио један новинар, који 

је пао 'у руке Гестапоа приликом пребаци

вања у Сремски партизански одред. При

знао је да 'Се рибари од 10 часова пре под
не налаэе .на Дунаву. Гестапо и Сецијал
на полиција бло'кирали су прилазе од Не

бој шине куле до Панчевачког моста. По

хапсили су све рибаре који су се налазили 

на том месту, утоварили у "марицу" и од
везли у затвор. Поред осталих, тада су 

ухапшени и Ђура Брајковић и Дамњан 

Ибровив, моторист, који су ~o хапшења 

пребацили на свом моторном чамцу "lliи

на" више десетина припадника наП-а са 
Палилуле и Карабурме и других делова 

Београда. Обојица су умрли под батинама 

у ~a'ГBOpy Специјалне полиције у Ћушиној 
улици.258 

Провокатора је било све више на тере
ну 'свих 'делова Београда. Постојала је опа

сност да они у6аце своје истомишљенике у 

партијску и скојевску организацију обли

:ж:њ'Их окру:жних комитета КПЈ. У вези 

с тим, Пакрајински комитет КПЈ упутио је 

писмо 14. маја 1943. -године акРУЖ'ном ко

митету КПЈ Аранђеловац, у којем је, из

међу осталог, речено и ово: "lliтеточински 

рад Јелене Матиh није толико важан као 

чисто агентски, 'Већ као непријатељско 

"политички". Њу је полиција изврбовала 
као свог савезника у ,борби против Партије 

под паролама: "Сласавања српске главе", 

"Пропала је револуција", прерано је поче
ла итд., што је све срачунато .на ширење 

деморализације, издајст,ва борбе и Партије, 

разбијање наших редова. Без обзира што 

је Јелена Матиh. давала полицији и Геста

поу обавештења о нашим друговима, овај 

горе поменути рад био је опаснији, јер је 

Ј. М. 'била позната -као "левичарка", оку

пљала разне људе око себе и покушавала 

да .створи "полицијску партију" . Ј. М. је 

успела да окупи око себе извесну 'Групу по

кајника-издајника и деморалисаних и пре

ко њих пакушала да разбије наше редо
ве" .258 

После разбијања Месно г комитета са 

Јанком Љисјаком на челу, организованог 

партијског рада ни у једном делу Београ

да није било. У појединим рејонима, па и 

на Палилули и Карабурми, постојале су 

поједине разбијене групе, заостале од ра

нијих провала, које самоиницијативно при

хватају окупљање око себе ЉУДИ, који су 
изгубили везу; с њима lПолитиЧ'Ки раде и 

проналазе канале ради упуhивања активи

ста у одреде. Поједини активисти, ,симпа

тизери наП-а из пекаре "Соко", предузе

ћа "Рогожарски", штофаре Владе Илиhа и 
П.Т.Т . предузева, самоиницијативно орга

низују прику.пљање прилога за НОФ; ша

љу пакете ухапшеним друговима у Бањич

ки логор, на Сајмиште, у затворе и казнио

не града. 

у првој половини 1943. године још увек 
је ·седиште Покрајинског комитета КПЈ за 
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Србију било у БеогрЗ!Ду, у илегалном ста

ну у Шумадијској ул-ици 187, који је по

кушавао да повеже неорганизоване :г.рупе 

и појединце и успостави lПоново ортани

зовани рад. И ПК Ској а, који је до марта 

1943. био на окупу, покушавао је да оживи 
рад скојевске организације. Међутим, на 

основу директиве ПК КПЈ, Бора Дреновац 

требало је да отпутује на терен ОК Мла

деновца а Ивица Девчиfi на терен ОК Кра
гујевца, и да у тим и суседним окрузима 

организују скојевски рад на терену и у од

редима. Седмог марта 1943. године поме

нути чланови ПК бил-и су већ на терену. 

Они ће после извесног 1Бремена бити иза

брани у окружне комитете Ској а (Бора 
Дреновац у ОК Ској а Младеновца. а Иви

ца Девчиh у ОК Крагујевац) и деловати 

као инструктори ПК Окоја. Драги Стамен

КОВИћ, секретар ПК Ској а, прешао је код 
другова из ПК Партије с којима је чешfiе 

обилазио поједине крајеве Србије.26О 

Ка,ца је у лролеhе 1943. године Благоје 
Нешковић пошао на терен, у Шу.мадију, у 

Београду је оставио члана ПК Василија 

Буху и Јелену Поповић да раде на окуп

љању чланова КПЈ и Ској а, који у дотада

шњим провалама нису били похапшени. 

Они су се у релативно кратком периоду 

повезали с многим симпатизерима НОП-а и 

отпочели да <стварају нове организације. 

Маја месеца 1943. у Београд стиже Петар 
Стамболић из Босне. Био је смештен као 

рањеник у илегалном стану у Гарибалди
јевој улици, одакле је пружао ПОМОћ орга

низацијама КПЈ и Скоја Београда, како би 
пребродиле кризу у коју .су биле запале .261 

Али, паралелно ·с локушајима ПК да 
обнови и реорганизује рад у траДу, Спе

цијална полиција је стално вршила нова 

хапшења. Међутим, највеће губитке пре

трпела је партијска организација Србије 

услед провала у Београду почетком окто

бра 1943. Тада су ухапшени Василије Буха 
Јова, члан ПК, и Вера Милетић Мира, која 
је са ДУЖНОСТИ члана Окружног комитета 

КПЈ Пожаревац била пребачена у Београд 
да руководи обнављањем партиј ске орга

низације у граду и да у најбржем могућем 

времену образује у Београду месно партиј

ско руководство.262 

ПартиЈско склониште у Београду (Ла
стина улица број 9), у којем је илегално 

станавала Вера Милетић, открио ј е про-
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Бокатор Лазар Дожиh (раније члан РК 

КПЈ Петог рејона - Карабурма) с поли
цијским псеудонимом Сотир Сотировић. У 

истом стану, чији .су власници били Мирко 

и Оливера Парезановиli, петог октобра су 
ухапшени, прво Вера Милетиli, а касније 

и Василије Буха. Т·име је .био прекинут рад 

на обнови партиј ске организације у Бео

граду.Щ 

О овој провали Пета,!> Стамболиh је оба
вестио све окружне комитете КПЈ, који су 

ОДРЖЗlВали непосредне везе са Београдом, 

као и чланове Покрајинског ком и"_'ета који 

су се налазили на терену . Али, ни сам није 

знао како ће -се ухапшени држати пред по

лицијом.264 

Мома Марковиh, члан ПК КПЈ и коме

сар Главног штаба НОПО Србије, који се 
тада налазио на терену Шум.адије, у писму 

од 16. октобра 1943. године, не знајући 
какво је њихово држање пред полицијом, 

предложио је Покрајинском комитету да 

што ХИ1ТНије обавести Централни комитет 

и Врховни штаб, како би се заменом осло

бодили лохапшени партијски радници у 

Србији.~65 

Међутим, Василије Буха и Вера Миле

тић 'већ на самом почетку признали су у 

полицији све што су знали о раду партиј

ске организације Србије. На основу њи

ховог "признања био је ухапшен велики 

брОј чланова КПЈ, Ској а и симпатизера 

НОП-а у Београду и Пожаревцу, и откри

вен велики број илегалних партијских 

склоништа. 

На основу признања Василија Бухе, у 

Шумадијској улици број 187, полиција је 

открила партијско склониште. Његовом 

провалом полицији је alОШЛО за руком да, 

такође, открије склониште Покрајинске 

партијске технике у Мокролушкој улици И 

још .низ значајних пунктова, који су били 

од неоцењ:иве важности за даљи рад пар

тијске организације, не само Београда, нећ 

у Србији уопште.266 

Поред осталих, после ове провале били 
су ухапшени и Ј анко Ј анковић, чиновник 

Управ~ града Београда, и Цветко Црњак, 

полицијски агент, који су чинили велике 

услуге народноосло"бодилачком покрету . 

Јанковиh ј е, по налогу Покрајинског коми

тета КПЈ за Србију, илегално износио 

многе записнике из Специјалне полиције, 



ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ И ПЕТИ ПАРТИЈСКИ РЕЈОН У БЕОГРАДУ 1941- 1945. ГОДИНЕ 

који .су прегледани и преписивани, тако да 

се из њих могло 'Видети какво су држање 

пред полицијом имали припадници НОП-а. 

Сем тога, ЈаНКОВИЋ је чешhе обавештавао 

чланове Месног комитета, односно Покра

јинског комитета КПЈ за Србију о мерама 

које полиција предузима против чланова 

КПЈ, Ској а и симпатизера НОП-а. 

Партијска организација Београда је 

преко Цветка Црњака, током 1943. године, 
одржавала редовну везу са партиј ском ор

ганизацијом у Земуну. Поред тога, Црњак 

се старао о 'безбедности многих припадни
ка НОП-а, који су одлазили из Београда у 
неки други град. Оба ова 'сарадника НОП-а 

касније .су стрељана .2{\7 

Ова провала онемогуhила је још један 

покушај Покрајинског комитета КПЈ да се 
у Београду обнове и организују рад пар

тијске организације, СКОјевске организаци

Је и остале организације НОП-а. 

15. Везе и канали преко Дунава за Срем 

Од почетка оружаног устанка па до за
вршетка ДРУЈ'ог оветског рата, народно

ослободилачки покрет у Србији одржавао 
је везе и са ·суседним покрајинама. Разуме 

се, та сарадња није била истог интензитета 

у свим периодима и етапама развоја по

крета, што је зависило од многих околно

сти, на пример, од снаге партијске и дру

гих народнослободилачких организација у 

ДО'Ilичној покрајини, од ·снаге партизанских 

одреда, од јачине непријатеља, а посебно 

у пограничним деловима ових покрајина. 

Међутим, у пролеhе и лето 1943. године 
посебне напоре чинили су Покрајински ко

митет КПЈ за Србију и ПК КПЈ за Војво

дину, као и главни штабови ових покраји

на, да се ојача сарадња, како би се могле 

координирати заједничке акције против не

пријатеља. И не само то, Покрајински ко

митет КПЈ и Главни штаб НОВ и ПО Вој

водине имали су редовну радио-везу са 

Централним комитетом КПЈ и Врховним 
штабом НОВ и ПОЈ, док СУ везе ПК КПЈ 

за Србију ~a ЦК КПЈ ишле искључиво 

преко писама, а ова су веома споро и не

редовна стизала. "Једино што смо добили 

од вас у овој години је 'Ваше писмо од 16. 
јануара 1943", стајало је у извештају ПК 

КПЈ за Србију од јуна 1943. године Цен
тралном комитету.268 

Све до јула 1943. године Земун је био 
организационо везан за Покрајински коми

тет КПЈ за Србију и преко њега су успо
стављане везе са Окружним комитетом 

КПЈ за источни Срем, односно са ПК КПЈ 
за Војводину. Од тада је Земун ,био партиј

ски повезан 'са ПК КПЈ за Војводину, али 
су београдска и земунска парти}ска орга
низација и даље одржавале сталну везу.269 

Пошто је београдска партијска органи

зација у јануару и фебруару 1943. године 
претрпела нове губитке, били су веома сла

би изгледи да се рад у овом граду органи
зује на широј платформи. Полиција је вр

шила непрекидна хапшења и тиме су били 

угрожени животи мно~их припадника 

НОП-а. Због тога је ПК организовао њи

хово пребацивање преко Посавине за срем
ске партизанске одреде, а преко Космаја 

за Први шумади}ски партизански одред. 

Да би пребацивање људства било што без

бедније, ПК је .ставио Окружном комитету 
КПЈ Младеновац да преко Среског пове
ренства КПЈ за Посавину обезбеди сигур

не везе. У том смислу је и писмо ПК овом 

поверенству од 4. фебруара 1943: "Нај 

озбиљније и најхитније морате приступити 

изградњи 'канала преко посавског среза ка 

Аранђеловцу".270 

Колики су значај придавали окруж.ни 
комитети везама са Покрајинским комите

том, види 'се и по томе што је Окружно по

веренство КПЈ у Младеновцу одредило 

специјалну групу партијско-политичких 

радника .с Милованом Љубинковиhем По

пиhем на челу, секретаром СК КПЈ за По
савину, која је организовала пунктове и 

канале преко Посавине. И не само то, по

једини чланови Окружног nOBepeнTC'IlBa и 

Среског поверенства Посавине лично су 

присуствовали са'станцим:а организатора 

пунктова, како би се што безбедније пре

бацивали припадници НОП-а из Београда 
на Космај, у Срем и Шумадију.271 У пи

сму Миловану Љубинковиliу, односно Ми
лији Цветићу, од 21. фебруара 1943. ОП 
Младеновац наглашава: "Што хитније ра
дите на осигурању канала преко Х7 и ства

рању упоришта у ·селу х3. Пошаљите нам 
шиФром написан план о томе каналу" .272 

Током јануара и у првој половини фе
бруара 1943. године више група Београђа-

189 



МИЛАН БОРКОВИЋ 

на (многи су били са Дорh.ола, Карабурме 

и Палилуле) пребачено је на Космај и у 
Шумадију. Међутим, услед небудности, а 

делом због великих рација које је непри

јатељ вршио против припадника НаП-а, 

курири су чешhе падали у руке полициј

ских органа. После једне такве провале на 

каналу, Покрајински комитет, крајем ја

нуара, изгубио је везу 'са ОП ПКЈ Младе
новац, те је упутио писмо овом поверен

ству 11. фебруара 1943. али преко ОП КПЈ 
Аранђеловац, у којем се тражи карактери

стика за новог курира: "Јавите нам ко са 

њиме држи непрекидну везу и ко ће да га 

КОН1'ролише у ра,ду. Даље, како вади обја

ве .за путоваље и да ли је изолован од сва

ког другог рада си везе. Тек тада ћемо вам 
дати нову јавку и успоставити непосредну 

везу. Дотле, преко Аранђеловца одржавати 
везу".273 

Колико су везе биле несигурне и нере

довне 'види се и по томе што је, на пример, 

крајем марта 1943. "Године ПК тражио од 
ОП Младеновац да их преко Милована 

Љубинковиhа повеже са Земуном, који је, 

у СТоВари, био периферија Београда, а не

што касније ПК је успоставио везу преко 

Земуна, односно Срема, са Окружним по
веренством КПЈ Младеновац,274 

Сем: такозваних "званичних -веза" и ка
нала, које је успоставио ПК и Главни 

штаб преко руководстава и 'групе симпати

зера наП-а, значајно је истав.и да су то

ком 1942. до 1944. 'Године, дакле - све до 
ослобођења, појединци симпатизери НОП-а 

или групе, организО'вано пребацивале људ

ства преко Дунава за сремске партизанске 

одреде. Чешhе су за овај посао коришhени 
и шверцери, који су за новац пребацива

ли симпатизере НОП-а на банатску страну 

Дунава, а одатле су 'специјалним 'Ку,рири

ма пребацивани за Беле:nиш. Ту су бази
рани по неколико дана, а потом слати у 

партизане (сремске партизанске одреде). 

На овом послу нарочито је била активна 

група .Милана Мандарина, који је потпо

маган од .појединих чланова КПЈ, Скоја 

и других припадника НОП-а са Дорhола, 

Палилуле и Карабурме, Купатило "Шан
гај" на Дунаву било је најчешhе полазна 

база, одакле је људства маторним чамцем 

пребацивано за Белегиш, "Илиј а Равин ме 

је упознао са Немањом званим "Шангајац" 
(три брата су пре рата били власници ку-
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патила "Шангај" на Дунаву). Немања се 

бавио шверцом и преко њега сам сазнао 
да постоји веза са Белегишом, Први пут 

сам отишао за Белегиш 'септембра 1942. 
када је била берба винограда. Преко Не
мање упознао сам се такође с неким ри

барима, који су такође пребацивали људе 
за партизане, у Белегиш, У Белегишу сам 

у прво време имао везу с неким другом 

кога су звали рВетар'с, а касније са дру

гом, кога су звали рI1риша", а затим са 

дру;гам кога су звали "Зумбул", код кога 

сам редовно одседао. Када смо имали људе 

за пребацивање, онда сам морао О'I'ићи код 

рибара на обалу да се договоримо да ли 

се могу пребацити.,. Ако се договоримо 
да ,се људи 'могу пребацити, онда гледа'мо 

да ли ће иhи чамац "Петерс" или "Шиља". 
у "Шиљу" ј е могло стати 5- 6 људи. У 
"Петерс" је могло стати 12-14 људи ... 
Ј а одем тамо и нађем их и преко Панче

вачког моста .водим људе до Кишвара, на

сеља преко пута Белегиша. Тамо ·су Беле

гишани имали људе на салашима код ко

јих сам их ја доводио, а они нас пребаце 

у Белегиш. Ишли смо пешице преко Пан
чевачког рита до 40 км, Више се људи 

пребацило на овај начин пешице, него на 

МОТОРНИМ: чамцима. Ја 'Мислим да је укуп

но пребачено 1.500 људи", - пише о овом 
каналу у својим сећањима Милан Ман

дарин.275 

Каналом преко Дунава пребациване су 

за Војводину знатне количине санитетског 
материјала; затим, штампарског материја

ла ла чак и писаhе машине, -којима је по

пуњавана партијска техника ПК КПЈ за 

Вој-водину. О томе у, својим сеhањима пи
ше Никола Станисављевиh, између осталог, 

и следеhе: "У лето 1943. у моје двориште 
је дошао Драгутин Савиh-Глиша и рекао 

да би требало набавити једну штЗ'мларију 

за потребе одреда и пребацити је до Беле

гиша. Штампарију су набавили Ђура Брај

ковиh, Немања Биуковиh и још неки. Ма

шина је набављена у штампарији "Слово". 

Машина је претходно расклопљена и пре

бачен а код Илије Равина , па је после уто
варена и пребачена као старо гвожђе" .276 

Група 'симпатизера НОП-а међу рибари
ма била је задужена у пролеhе 1943. годи
не да набави потребан материјал за ново
формирану ливницу мина <и бомби, која се 

налазила у Белегишу. Знатне количине 
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графитног ланца на6ављене су у Београду 

и, посредством групе Николе Станисавље

вића, пребачене Дунавом чамцима за Беле

гиш.277 

Преко Дунава ·слати 'Су не .само Београ
ђани за сремске партизанске одреде, него 

и поједини заробљени руски 'војници; за

тим, И талиј ани, Пољаци, Че си Ј1 многи 

други. 'у "Милишићевој циглани" било је 
доста Руса и Италијана, и само током 1943. 
године пребачено их је око 30 у сремске 
партизанске одреде.278 Разуме се, никад 

они нису пребацивани 'сами, већ са другим 

групама ,симпатизера НОП-а са територи

је града БеОflрада. Неке групе су са више 

успеха пребацивале људство до Белегиша, 

а неке са мање. Живан М. Димитријевић 

је, на пример, само у току 1943. године пре

бацио 275 људи, и то у првој групи - 10; 
друтој - 14; трећој 26; четвртој - 28; 
петој - 53; шестој - 25; седмој - 21 и 

осмој - 45 итд.'279 

Активна је била и група Бранка Веле

мировића, у којој 'су, поред осталих, уче

ствовали: Вукашин Коцић, словослагач 

(погинуо у партизанима на Сремском фрон

ту); Стеван Ј оваНОБић, словослагач, рањен 

1944. код Обреновца, умро у болници у Зе
муну; Раде Албулов, штампар, власник 

штампарије "Графика", Бај'ковић, штампар 

(имао је штампарију у Далматинској ули

ци); Михаило НаСТИћ Главоња, ЦИНlкограф; 

Радмило Бизетић, коректор; Нестор Субо

тић, памОћНИ радник; Пера Јосимовиh, ме

талоки радник. "Давао сам им на читање 

материјал 'Који сам добијо од Милоша Ман

дарина, а који је он доносио са сло60дне те
риторије из Срема и из Белегиша. Ујесен 

1943. штампали смо летке и пароле са Ста

љиновом сликом. Милош је дао у задатак 
мени да одштампам па је Михаило НаСТИћ 

изра'дио клише у цИ!нкографији "Do.nau
zeitunga" слике Стаљина. Све ове лет:ке 

штампали 'смо у штампарији "Графика", 
власника Раде Албурова . Тада је штампа

но око 700 примерака ових летака", - пи
ше у својимсећањима Бранко Велемиро

вић .28О 

Позната је, такође, била група Андрије 

Јеј"<iића, која ' је активно радила током 

1943. и 1944. године на пребацивању људ

ства за . партизанске одреде. Упутства су 

добијали од Милоша Мандарина и Николе 
Станисављевиfiа. Поред Јејчиhа, у групи 

су били: Данило Рутер, затим Гржина (по 

занимању радио-телеграфиста), Сека Ра

дулавић, Виктор Перола, Сари Франц и 

многи друnи. Интересантно је да су ови 

симпатизери наП-а користили услуге јед

ног италијанског заробљеног војника, који 

је извесно време радио у немачком скла

дишту оружја, па је изнео 10 пушака, 5 
пиштоља и знатну КОЛИ"<iИНУ муниције, де

лове за радио-апарате и радио-станице. 

Све је ово Јејчићева трупа пребацила чам

цем преко Дунава до Белегиша, а одатле у 

срем-ске партизанске одреде. "Рад ове гру

пе састојао се у "<iитању пропагандног ма

теријала, који је добијао Јеј"<iиh од Ми
лоша Мандарина . Тај пропагандни матери

јал се доносио са слободне територије Сре

ма . Затим, радио-вести "Слободна Војводи

на" и други пропагандни материјал. Поред 

рада на пропагандном материјалу, свака 

група имала је задатак да придобија сим

патизере наП-а и да их шаље у партизан

ске јединице Срема и Војводине уопште", 

- пише у својим 'сећањима Андрија Јеј

чић. У току 1943/44. године они су преба
цили преко Дунава око 50 другова, симпа
тизера НаП-а из Београда. Међу њима су 

били: инж. Милош и Урош ВуЛИћ, Алојз 

Доленц, Франц Сацки, Виктор Перол, Ми

лан Живц и многи други.281 

Интересантно је да су током 1943/44. 
године многи другови са Палилуле, Кара

бурме и других делова Београда, прешли 

преко Дунава посредством везе и отишли 

у -оремске партизанске одреде као фудба

лери или купа"<iИ. а томе пише у својим 

сеfiањима Никола Станисављевић, поред 

осталог, и ово: "Један од првих проблема 
био је 'Како да се ови другови пре-баце пре

ко Дунава набанатску страну. Прикупље

не другове одводили смо из града у група

ма на дунавску обалу, где би се они скину

ли као -купачи и Iпочели да играју фудбал. 

Затим би ,се укрцали у већ припремљене 

чамце поневши ,са собом и лопту. Прела

зили су под видом купача који хоће на ба

натској страни Дунава да играју фудбал. 

Тамо их је са"<iекивало неколико наших 

другова са уговореном лозинком и одво

дили их у шуму док се не прикупи цела 

група, што је аБИ"<iНО трајало по цео дан. 

Пошто се прику.пи група од 60-80 лица, 
колико их је за тај дан пристигло, увече 

је прилазио главни водич Милош Манда-
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рии, који је групу 'Водио у Срем преко Ба

натског рита, а уз помоh још неколико 

другова" .282 

Из пекаре "Соко" Грегоран Херцог и 

Раде Милекиh, одржавали су везе с Мило
шем Мандарином и пооредством овог пунк

та послали у партизанске одреде 1943/44. 
године више симпатизера НОПА-а из овог 

предузеhа. Само Раде Милекиh повео је са 

собом 12 другова у партизане 1944. годи

не. Они су тада понели и око 800 инјекци
ја, 120 игала за шприцеве, знатне количине 
завоја, газе, јода, 'вате, лекова и много 

другог санитетског материјала.283 Првог 

септембра 1944. године, у грули Грегорана 
Херцога, која је такође отишла преко ка

нала Милоша Мандарина у сремске пар

тизанске одреде, била су 54 друга и дру
гарица, углавном са терена данашње оп

штине Палилула.284 

Слање 'бораца из Београда у разне пар

тизанске одреде Србије и Срема током 1943. 
и 1944. године, било је значајно не само 

због тога што су ,се 'склањали људи из 

града да не би пали у руке непријатељу, 

већ су тиме одреди јачали б-ројчано, а ре

шавано је и питање командног кадра, као 

и претходних година ослободилачког рата. 

О томе је писао Петар Стамболиh члано

вима ПК на југу Србије јуна 1943: "Ми 
морамо по сваку цену ојачати одреде и 

формирати бар још један батаљон, а зато 

нам је осим бораца неопходно потребан 

још доста велики кадар кога ми за сада 

немамо. Зато је потребно tЦa најхитније 

почне пребацивање другова из Београда да 

би могли од њих да створимо командни ка

дар, нарочито ако има другова који су већ 

донекле војнички обучени. Читав наш раз
вој зависи од брзине којом будемо спро

водили јачање 'батаљона и стварање ко
мандног кадра".285 

16. Народноослободuлач:кu покрет на 
Палu.лулu и Карабур.м.u токо.м. 1944. 'l.одuuе 

Крај 1943. и почетак 1944. године, пред
ставља значајну етапу у даљем развитку 

народноослободилачког рата и револуције 

у свим крајевима Југославије. 'у овом пе

риоду могло се јасније него <икад раније 

сагледати да је неизбежан слом Хитлеро

ве Немачке и фашистичких снага у свету 
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уопште, јер су снаге антихитлеровске коа

лиције толико ојачале да су немачке једи

нице трпеле 'Страховите поразе на свим 

фронтовима. Године 1943. када су саве
зници на 'свим фронговима дефинитивно 

преузели иницијативу, нису је испуштали 

из руку све до краја рата. Крајем 1943. го
дине Немачка је присиљена да се на свим 

бојиштима брани. Јединице Црвене арми

је незадрживо су марширале према запа

ду, приближавајуhи се немачкој граници. 

После капитулације Италије и великих 

успеха у борби против Немаца на Апенин
ском полуострву, западни савезници -ин

тензивно су се припремали за отварање 

другог фронта у Европи. 

Овакав развој догађаја на источном и 

западном фронту, 'био је од неоцењиве ва

жности за даљи развитак народноослобо

дилачког рата и револуције у Југославији, 

јер је то давало моралну подршку и под

стрексвим родољубивим снагама да на

ставе 'борбу до коначног ослобођења наше 

земље. 

Захваљујуhи повољном раз'Воју међу

народних догађаја и значајних успеха На

родноослободилачке вој,ске Ју'гославије, на

родноослободилачки рат у Србији почео је 

све интензивније да се развија . Редови 
НОВ и ,ПОЈ попуњавани су свакодневно 

новим борцима, док се у квислинш-ким ре

довима јављала све већа дезоријентација 

и знаци деморализације, па ће Немци и бу
гарски окупатори у борби против партиза

на 'све више користи'fiИ јединице четнич

ког покрета Драже Михаиловиhа. Оно што 

нарочито карактерише развој борбе у Ср
бији крајем 1943. и почетком 1944. године 
јесте стварање веhих војних јединица, бри

гада и дивизија народноослободилачке вој

ске, јер је искуство из претхо:цних година 

ослободилачког рата показало да се озбиљ

нији ударац окупаторским iИ квислиншким 

јединицама може нанети једино ствара

њем веhих партизанских формација. 

Већина грађана Палилуле и Карабурме 

ушла је у 1944. годину са огромним нада
ма да ће се рат успешно завршити сломом 

Хитлерове Немачке и фашистичкихснага 

у свету и да ће на тај начин престати су

рове репресалије, које су окупатор и ње

rови сарадници предузимали против родо

љубивог становништва. 



ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ И ПЕТИ ПАРТИЈСКИ РЕЈОН У БЕОГРАДУ 1941- 1945. ГОДИНЕ 

Организованог партијског рада на те

рену Палилуле и Карабурме, као и у оста

лим деловима Београда, није било све док 

нису почеле припреме за ослобођење глав

ног града окупиране Југославије . 'У Бео

граду је све до марта 1944. године боравио 
Петар Стамболић, члан Покрај инског ко

митета и В.д . команданта главног Штаба 

Србије, а тада је и он отишао на југ Срби

је, где се већ налазила једна група чла

нова ПК. Од организованог дела комуни

стичког покрета, у Београду остаје сада 

само Покрај-инска техника, којом је руко

водио Светислав Каначки Риста или Мали 

(имао је два псеудонима). Ова техника би

ла је нарочито активна све до краја јула 

1944. 'У њој је редовно штампан лист 

ЈНОФ-а "Глас!!, "Наше вести!', умножава

ни су многи други материј али, кюји су у

пуfiивани окружним комитетима; слати су 

поједини дело.ви маш>ина, гештетнери, ра

дио-апара-ти и друга опрема ради компле

тирања окружних и среских партијских 

техника. 

'Упућивани су и техничари из Београ'да 

ради оправке појединих радио-апарата и 

једне радио-станице, коју је требало оспо

собити у седишту ПК-а на југу Србије. О 

томе је писао Петар СтамБОЛИћ 22. јануара 
1944. године члановима ПК-а у Јабланици: 
"Нашао ;сам радио-техничара и настојимо 

да га 'приволимо да дође доле. Радио-тех

ничара бих послао на пункт у Лесковац и 

ви уредите да га другови прихвате и до

бро чувају. Он би се можда по обавље

ном послу вратио, те читав посао с њим 

изведите к'онспиративно'!.286 

Илегални партијСКО-ПОЛИТИЧ'КИ матери

јал ,Доту'ран је из ове штампарије симпа

тизерима НОП-а у предузеfiа: "Рогожар

ски!!, П.Т.Т. предузеће, у пекару "сокоа, 
у штофару Владе Илиhа, у Текстил ану 

А.Д. и многим појединцима по квартови

ма и рејонима, без обзира што нису по

стојале партијске организације и скојев

ски активи . Сем тога, симпатизери НОП-а 

на терену овог дела Београда, добијали су 

рад.ио-вести и други пропагандни матери

јал преко канала Милоша Мандарина и 

његових другова, 'који је упуhиван из тех

нике ПК КП за Војводину преко Белеги

ша. О борбама јединица Народноослободи-

лачке 

ђани 

вој ске и партизанских одреда, гра

Палилуле обавештавани су преко 

Радио-станице "Слободна Југославија!\ 
чије су емисије илегално хватане и у ко

јима је редовно објављивано саопштење 

Врховног штаба НО војске Југославије о 

развоју ратНiИХ операција на простору на

ше земље. 

Међутим, од априла 1944. па надаље 

било је све теже одржавати технички 

пункт ПК-а у Београду. СавеЗНИЧlка бом

бардовања су била један од озбиљних раз
лога ограниченог кретања грађана, те су 

током маја и јуна вршене припреме да се 

Покрајинска партијска техника пребаци 

на неко безбедније место. У плану су били 

Космај и Шумадија. Само од бомбардова

ња, које су извршиле савезничке снаге 16. 
и 17. априла 1944. године (учествовало је 

око 600 авиона), у Београду је погинуло 

1.160 грађана, а био је и велики број ра

њених. Колико је погинулих било са те

риторије данашње општине Палилула, ни

је могло да се утврди. Али је сигурно да 

су тада, поред низа објеката, оштеhени и 

фабрика штофова Владе Илиfiа и многи 

други објекти. Поново су већа бомбардо

вања савезници извели 18. маја, затим 6. 
јуна, али је најснажније било оно које је 

извршено 3. септеМ'бра, када је порушен 

Панчевачки мост на Дуна'Ву и поново 0-

штеfiена текстилна фабрика Владе Или

па. И овом приликом био је велики број 

мртвих и рањених. 

у вези са опасношћу ваздушних напа

да, Светислав Каначки је 4. јула упутио 

писмо Окружном комитету КПЈ Младено

вац: "Ситуација је таква да морамо одмах 
преfiи на изградњу техничког покрајинског 

пункта и што пре пребацити још потребног 

материјала. Мора се добро ВОДиЂИ рачуна 

да се при изтрадњи или уништењу мате

<ријала техника не 'Компромитује ... База 
мора 'бити већа да се могу најмање 4 дру
га склонити".287 

Покрајинска партијска техника била је 

стално предмет интересовања Гестапоа и 

Специјалне полиције и њима ће поhи за 

руком да је открију 29. јула 1944. rодине, 
када ј е било ухапшено 21 лице, заједно са 
Светиславом Каначким, од којих је 'ве

hина стрељана. Међутим, још нема довољ

но података како је дошло до провале, ко 

је nровалио Покрајинску технику, како ј е 

и када погубљен Оветислав Каначки, да ли 

је он пре тога попустио пред полицијом 
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итд. Немогуће је објаснити ни многа дру

га питања у вези са овим <случајем, јер 

аутору овог написа 'Није био доступан ни

један полицијски докуменат који би де

таљније расветлио цело ово питање. 

Извесно је, међу'Гим, да је Каначхи сво
је последње лисмо из Београда упутио 

Окружном комитету КПЈ Ваљево 27, јула 
1944, дакле - свега два дана пре прова

ле.288 Сачувано је 'Више партијских доку

мената из прве половине августа која го

воре о паду технике ПК-а. Четвртог авгу

ста Божидарка Дамјановиh Кика, члан ОК 

КПЈ Младеновац, упутила је из По сави не 

писмо Окружном комитету Младеновац, у 

којем извештава да је њихов курир био 

30. јула у Београду и да је сазнао од сим
патизера НОП-а који су -сарађивали на 

техници, да је Каначки тог истог дана у

бијен.289 О провали у Београду ОК Мла

деновац је упутио писмо ОК КПЈ Крагу

јевац 11. авгу,ста у 'којем ј е, између оста

лог, речено и 'Следеnе: "Друг Риста је по 

свему судеhи пао. Како смо обавештени од 

неких другова из БеОl'рада, који су дошли 

у одред, друг Риста се убио, а и још 2 или 
3 друга са њим у једном обезбеђеном ста
ну. Везе са Београдом више нем:амо" .290 

Још д-ва документа говоре да је Свети

слав Каначки убијен. О томе је писао Мар

ко Никезић (тада члан ОК Младеновац) 

Покрај ин ском комитету КПЈ за Војводину 

ПОЛОвином августа 1944: "Ја се сада нала
зим у Срему где 'сам дошао ради повези

вања са јединицама које треба да се пре

баце у Србију. ОК Младеновац сад ми је 

јавио да је друг Риста пао. Он је са два 

друга опкољен у стану - како јављају 

другови - убио два агента, оба друга која 
су била са њим и онда себе".29t 

Покрајински комитет КПЈ за Србију 

(седиште ПК тада је било у Ј абланици), 

није одмах обавештен о провали 'која се 

догодила у Београду. Он је 8. агвуста, 

дакле - 10 дана после провале, упутио 

писмо КанаЧ'Ком у којем га dбавештава о 

плановима ПК-а и Главног штаба да ин

сталирају уз његову помоn радио-станицу 

у Београду, преко које ће Каначки одржа

вати везе са ПК-ом и обавештавати га о 

приликама у граду. "Ако дође до тебе дру

гарица Ц. она има свој стан те не треба да 

је ВОдИШ у стан где је преса. Накнадно 
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ћемо послати телеграфисту и радио-стани

цу, која ће радити у стану где је преса" .292 

Само дан касније (9. августа), Благоје 

Нешковиh, секретар ПК КПЈ за Србију, 

известио је Централни комитет о прова

ли која се :догодила у Београду: "Мислим 
да тиме отпада свака комбинација, за сада, 

да ма кога шаљемо са станицом у Београд, 

већ ћемо морати да 'се оријентишемо на 

територију у близини БеОI1рада, где посто

је наши одреди. Овом провалом није нам 
ништа остало у Београду" .293 

Петар Стамболић (у сеhањи-ма која сам 

лично забележио јуна 1973), сматра да је 

Каначки лопустио пред полицијом. 'у по

тврду свога става наводи и податак да је 

о томе лично после рата разговарао са Бо

Шком Беhаровиhем, шефом JV одсека Спе

цијалне полиције, и да му је овај тада по

тврдио да је Каначки признао. Стамбо
лиn, такође, истиче да је једино Каначки 

знао за стан у Гарибалдијевој улици, где 
су се скривали Б. Нешковић и П. Стам

болић. То је још једна потврда, по њему да 

је Каначки имао слабо држање пред кла

сним непријатељем. 

Међутим, значајно је истаhи да поме

нута провала није била проширена ни на 

једну дру,гу партијску организацију ван 

Београда, иа'ко су курири многих ОКРУ

жних комитета, као, на пример, Младенов

ца, Крагујевца, Крушевца, Лесковца и 

других непосредно сарађивали са техником 

Покрајинског комитета. Др Јован Марја

новић, у публикацији "Србија у народно
ослободилачкој борби", наводи на Канач

ки "није издржао мучење у затвору и про

ширио је провалу. Вероватно је убијен у 

затвору Опецијалне полиције или стрељан 

у некој групи убијених родољуба септем

бра 1944",'94 
Падом Покрајинске технике престао је 

сваки облик организованог партијског рада 

у Беог.раду. Међутим, то не значи да сим

патизери наП-а, који нису били проваље

ни, нису самоиницијативно предузимали 

поједине акције. Када је реч о Палилули и 
Карабурми, треба истаhи да је из многих 

предузеhа (П.Т .Т. "Рогожарс-ки", пекара 

"Соко", штофара Владе ИлиЋа и других) 
људство одлазило у партизанске одреде, 

било преко Iканала на Дунаву за Срем, или 

у Космајски, Шумадијски, Расински и дру

ге одреде на територији Србије. И не само 
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то. Из пекаре "Соко" и даље су организо

вано деловале поједине групе активиста и 

износиле хлеб и пециво и слали родољу

бима у Бањички логор, на Сајмиште и дру

где. Из штофаре Владе Илиliа и из Тек
стилане А .Д. такође су изношене знатне 

количине штофова и платна и ове је то 

слато партизанским одредима. 

ПОједине трупе чланова КПЈ и Скоја и 
других симпатизера НОП-а, било оних ко

ЈИ 'Нису Iбили О'I1кривени или другови који 

су се враh.али из Бањичког логора, скуп

љали су оружје, муницију, санитет·с·ки ма

теријал и \Цруго и припремали се за одлу

чујуће битке. 

Да би се ова активност београдских ро
дољуба каналисала и усмерила, партијске 
организације из Срема и са Космаја упу

в:ују појединце .или групе другова за Бео

град да се повежу са преосталим чланови

ма КПЈ и СКОја и да им дају YnY'I'CTBa за 
рад. Почетком августа из Срема је отишао 
за Београд Света Баслаh, који је познавао 
доста другова, а ови су се налазили у гра

ду. На основу упутстава која је добио од 
партизанског команданта Раде Кушића, 

организовао је а3ише група симпатизера 

НОП-а. Истим поводом, Марко Никезић ј е 
упутио у Београд крајем августа 1944. !го

дине Веру Андриli да ухвати везу с љу
дима који су радили раније у партијској 

техници и да успостави везу са сремским 

партизанима.295 

По налогу Покрајине-ког комитета КПЈ 
за Србију, ОК Младеновац је још крајем 

августа формирао на Космају партијско 
повереништво, које је требало да уђе у 

Београд, да организује "технички пункт" 
и да се повеже са ослободилачким група

ма у граду које су избегле провалу; да ор

ганизује политички рад међу симпатизе

рима НОП-а и припреми ударне партизан

ске групе, које би у тренутку напада на 

град спре'Чиле О"Кjl1патора да поруши нај ва

жније објекте. Секретар овог поверенства 
била је Олга Врабич Нада, дотадашњи се

кретар Партијског поверенства за срез 
младеновачки, и чланови: Живојин Анђел

ковиh Жине, Рајко Ћаковић и Каћа Бало

жан. Њима су се придружили и мајор Ми

лош Вучковиh и радио-телеграфиста Сава 
Анђелковић, које је команда Првог проле

терског корпу,са после ослобођења Ваљева, 

упутила са ,радио-станицом у Београд, где 

25' 

је требало да организују обавештајн:v. 

пункт и пребацивање на слабодну терито

рију познатих јавних, културних и поли

тичких радника, који су били симпатизе

ри НОП_а.296 

После краћег времена (7. септембра), 

Жика Анђелковиh, који је у поверенству 
био задужен за војне акције и организа

цију борбених група, послао је извештај о 
свом раду Дражи Марк,овићу, секретару 

ОК Младеновац: "Ми смо помало 3Iванту
ристички стигли , док се Нада са осталима 

још увек не јавља.297 По мом сектору, ура
дио сам до сада следеh.е: из преузете јед

не групе, веhина је руководилаца, бивши 

партизани и скојевци, преформирао сам их 

у 4 чете, укупно 320 људи . Сваког дана до 

10 часова имам индиректну везу са сва

ким од њих, тако да већ у 11 ча'сова може 

да дође до акције. Телефонска централа је 
минирана. Како она не може да буде по

прављена, а друге нема, то сам једну гру

пу од 15 пушака и једне збројевке сме

стио у кућу са телефоном близу централе. 

Један друг ве из централе тел~онирати 

групи чим буде стигла наредба за 'дизање 

у ваздух ... Друга акција: скидам све о

знаке на раскрсницама у супротном прав

цу, тако да њихове колоне мало шетају по 

Београду. Пошто Наде и осталих још нема 

то сам преузео и један део њиховог посла, 

тј. дао сам у штампу 10.000 примерака II 
заседања, које мислим да разделим по Бео
граду" .298 

Ради остваривања војних задатака, по

четком ·септембра 1944. године, упуliен је у 
Београд и известан број омладинаца, сим

патизера НОП-а, који 'Су тада били у За

воду за принудно васпитање омладине у 

Смедеревској Паланци. На основу упут
става 'која су добили од ОК Младеновац и 

Штаба Космајског партизанског одреда, 

успели су да се пријаве недићевско"'љоти

ћевским командама у Београду, да приме 

оружје, а затим да пређу у илегално ст и 

да ло задатку Поверен ства изводе многе 

акције и 'врше припреме за ослобођење 

Београда.299 

Од у6ацивања у Београд до његовог 

ослобођења, Партијско nOBepeHC'I'BO обави

ло је низ зна'Чајних послова. Према неким 

подацима, већ тада је било организовано 

око 600 људи у граду (многи су били са 

Дорhола, Палилуле и Карабурме), чији је 
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задатак био да заштите ва}Кјније објекте у 

rраду од немачког уништења или је на 

појединим стратегијским пунктовима тре

бало извршити напад на немачке и кви

слиншке посаде. Сем рада на војним за

дацима, поверенство је настојало да орга
низује политич'Ки рад међу симпатизери

ма НаП-а. Средином септембра био је ор

ганизован Привремени градски одбор На
родноослободилачког фронта, затим многи 

одбори АФЖ-а, активи Ској а, ,санитетски 

пунктови за прву помоћ рањеницима и 

многе друге а'ктивности.300 

Када је реч о припремама за ослобође

ње Београда, неопходно је истаhи подвиг 

групе симпатизера НаП-а око спасавања 

Главне телефонске централе у Београду. 
О томе Коча Бошковиh у својим сеhањима 

пише, између осталог, и следеhе: "Од по

ловине 1944. године, на састанцима акти

виста поштанских службеника у Београду 
чешhе се расправљало о томе како да се 

сачувају поштански објекти у Београду да 
их Немци не Уlниште приликом повлачења . 

Као најважнији објекат сматрана је Глав
на телефонска централа, коју је по сваку 

цену требало спасти од уништења. Ово пи

тање је било утолико актуелније јер су 
активисти сазнали о намери Немаца да 

важније објекте, а међу њ'Има и Главну те
лефонску централу, Т\-'Iинирају и униште. 

Због тога је донесена одлука да се објекат 
сачува од уништења, имајуhи у виду ље

гову важност за одржавање телефонских 
веза како у самом Београду, тако и са ме

стима на ослобођеној територији" .301 

Коча Бошковиh, као и многи други са

временици, тврди да је другу Раду Вука
ловиh.у стављено у задатак да направи 

план акције спасавања . Он је о овом зна

чајном задатку консултовао многе активи

сте, не само из П.Т .Т. предузеhа, него и ван 

њега. Коначно је одлучено, почетком сеп

тембра 1944, да се инжењеру Милу Мар

ковиh.у повери задатак да ступи у везу 

с Немцем Рихтером, подофициром, који је 
у Главној телефонској централи био тех

нички руководилац. Први састанак њих 

двојице одржан је 30. септеибра 1944. Ка
сније је организована lВeћa група припад

ника НаП-а, која је очекивала само тре

нутак па да 'Ступи у акцију и осујети по

кушај Немаца. Акција је успела. Долазак 

јединица НОВЈ и Црвене армије омогуhио 
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је да се Главна телефонска централа ста

ви одмах у погон, неоштеhена, што је било 

од изузетног значаја за главни град нове 

Југославије.:lО2 

Већи део октобра месеца био је у зна
ку припрема јединица НОВЈ и јединица 

Црвене армије за коначно ослобођење Бео

града. Од 11. до 14. октобра перманентно 

је стезан обруч око немачког гарнизона, а 
већ у ноh.и између 13. и 14. октобра, осло

бодилачке снаге избиле су на линију Чу

карица-Авала. Шест дана водила се огор

чена борба 'за ,ослобођење Београда. На 

десном 'крилу, Четврта бригада Пете диви
зије Народноослободилачке војске напала 

је 14. октобра Немце у Лаудановом шанцу 
и продрла до садашљег Булевара револу

ције. Грађани Палилуле и Карабурме били 

су сада први пут са овој им ослободиоцима 
и пружали им помоh у сваком погледу. 

Само дан касније, око 8 часова изјутра, 

бригада је преко Карабурме избила до да

нашње Улице Ђуре Ђаковића, а један њен 

батаљон, 'Уз подршку совјетских тенкова, 

пробио се до Техничког факултета. О овим 
борбама Марко Срдиh, у својим сеh.ањима 

забележио је, поред осталог, и следеће: 

"Још малО' па h.e бити извршен први део 
задатка бригаде. Савлада н је простор Ду

шановац-Вуков споменик-Гробљанска у

лица. Петнаестог октобра батаљонске ко

лоне Десете крајишке бригаде, Пете кра

јишке дивизије, -спојиле су се у рејону Ка
рабурме. Било је то обострано изненађеље. 

Непријатељ ,сигурно није рачунао на тако 

брз продор наших снага. Сви смо опет оче

кивали далеко јачи и организованији отпор 

на додељеном правцу наше јединице" .~03 

Поред регуларних јединици НОВЈ и је

диница Црвене армије, у непосредним бор
бама на улицама учеС'I1вовале су бројне 

ослободилачке групе грађана. Неке су биле 

раније формиране, али знатно је биО' веhи 

број оних које су се формирале у току са

мих уличних борби . О томе у сеhањима 
Милана Жежеља, генерал-пуковника ЈНА, 

поред осталог, читамо и следеh.е: "Борци 

Тринаесте пролетерске доживели 'су ретку 

радост: срели смо се са одредО'м београlД
ских партизана, који су још пре напада 

на БеограДI формирали борачку јединицу. 

Било их је око 200, сви У цивилним одели

ма. Оружје им је личило на оно наше из 

првих дана ревО'луције. Био је то радостан 
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сусрет. Овај одред се наоружао заплење

ним непријатељским оружјем. Сви су из
разили жељу да уђу у са-став Тринаесте 

хрватске пролетерске бригаде, за коју су 

веn' чули. Жеља им је била испуњена . 

Иако смо имали по четама бораца који су 

дошли за време Београдске операције, про

летери наше бригаде су с посебним оду

шевљењем причали да у свом саставу има

ју ,београдски Iбатаљон, као што има и Прва 

пролетерска" .~04 

После неколико дана борби, Београд ј е 

ослобођен 20. октобра 1944. године и тако 
постао центар из 'кога је Врховни штаб 

НОВ и ПОЈ руководио операцијама за ко

начно ослобођење Југославије. Ослобође

ње Београда имало је не само војно-стра

тегијски, веn' и морално-политички зна

чај. Ослобођење главног града Југославије, 

изазвало је одушевљење у целој земљи. У 

свим ослобођеним градовима и селима Ср
бије, одржавани су зборови, конференције 

и митинзи. Одушевљењу није било крај а. 

Бе!; сутрадан по ослобођењу (21. октобра), 

великом митингу код Вуковог споменика 

присуствоваЈ1е су десетине хиљада грађа

на, који су носеhи националне и црвене 

заставе, скандирали НОВЈ, Црвеној арми

ји, Стаљину, другу ТИТУ, Комунистичкој 

партији И Народном фронту Југославије.3О5 

После че'l'ворогодишње борбе, по'стало ј е 
сасвим извесно да се приближава коначан 

пораз окупатора. Био је ослобођен не само 

Београд, веn' готово цела Србија снагама 

јединица НОБЈ, које су, заједно са Црве

ном армијом, нанеле окупатору страхови

те губитке. Били су поражени и протера

ни из Србије не само Немци , већ и њихо

ви сарадници - недиhевци, љотиh.евци и 

четнички одреди Драже Михаиловића. 

17. Активкост КПЈ и друzuх друштвен.о

-nолuтuчкux орzа'Jiuзацuја н.а Палuлулu од 

ОСЈ!.Обо~ења Бео<рада до маја 1945. <оди"е 

После ослобођења Београда, у град су 

стигли Врховни штаб НОВ и ПОЈ, из кога 

ј е руководио операцијама за коначно осло

бођење Југославије. Одмах после тога у 
главни град су стигли и Централни коми

тет КПЈ, Председништво АВНОЈ-а, Нацио

нални комитет ослобођења Југославије и 

Централни комитет Ској а; затим, руковод-

ство НОП-а Србије: Покрајински комитет 

КПЈ и ПК Ској а, и Главни штаб НОБ и 

ПО Србије. 

Одмах после ослобођења Ј:ючеле су да 

се формирај у' друштвено-политичке орга
низације за град Београд и рејонска поли

тиЧ'ка руководства. На иницијативу ПК 

КПЈ за Србију, још 18. октобра 1944. фор

миран је Месни комитет КПЈ за град Бео
град који је непосредно руко'Водио радом 

на организацији народноослободилачког 

покрета и органа власти у ослобођеном 

граду. Састав МК КПЈ био је тада следе

ћи: Драгослав МутаПОВИћ, секретар, и чла

нови: Грга Јанкес, Душан Шијан, Марко 

Никезиh и Милена Бубало. Касније су ко

оптирани у МК и следећи другови : Милан 

Шијан, Милан Трниниh , Стеван Јовичић, 

Неда Божиновиh, Бора Дреновац, Саша 
СамаРЏИћ и Зоран ЖујО'вић.~О6 

Рејонски комитети КПЈ били су форми

рани тек у јануару 1945. Због тога је Ме
сни комитет непосредно руководио обнав
љањем партијског рада у свим деловима 

Београда. Одмах су, после ослобођења, 
формиране партијске организације у П.Т.Т. 

предузеhу, у 'предузећу "Рогожарски", у 

пекари "Соко", у штофари Владе Илића и 
у многим другим предузеhима, квартовима 

и улицама. Такође су образовани нови ак

тиви Ској а, који су радили на окупљању 

омладине у акцијама и активностима осло

бодилачког покрета . 

у овом периоду партиј ска организаци

ја Београда, а то значи и Палилуле и Ка

рабурме, била је ангажована на решавању 

многих веома значајних задатака. Неоспор

но, најважније је било мобилисати све 
људске и материјалне снаге за коначно 

ослобођење Југославије. Парола "Све за 
фронт, све за победу", истицана је од при

падника НОП-а свуда и на сваком месту. 

Интензивно се радило на обнови ратом по

рушене привреде, на учвршћењу органа 

народне власти и организациј а НаП-а. 
Партија је посебну бригу [10клањала по

литичком раду у масама и преко конфе

ренција Јединственог народноослободилач

ког фронта, у градовима и селима, тума

чила линију КПЈ у народнослободилачкој 

борби. 

Посебно су руководства КПЈ и органи

зације били ангажовани на окупљању гра
ђана, а нарочито омладине, у радне брига-
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де, хаје су радиле на многим радним акци

јама. Вођена је брига о исхрани станов

ништва, о уништењу трупица непријатеља, 

посебно четничких банди, које су се скри

вале у појединим напуштеним објектима. 
Интензивно се радило и на пружању по

дршке војним органима, уређењу болница 

и смештај у рањеника и многим другим пи

тањима. 

ДРУllIТвено-политичке организације ко

је су се конституисале одмах после ослобо
ђења Београда , нису биле организационо 

учвршв.ене све до Прве месне партијске 

конференциј е, 'која је одржана 4. фебруа
ра 1945. године. На тој конференцији је 

констатовано да активно ради Градски и 

Раднички одбор за град Београд, 13 рејон
ских и 10 радничких одбора фронта. Тада 
су постајали и Градски одбор АФЖ-а и 
14 рејонских одбора, 16 синдикалних саве
за итд.ЗО7 

После ослобођења Београ.да, град је био 

подељен на 14 рејона. Територију данашње 
олштине Палилула покривала су два ре

јона: Чет.врти (Палилула) и Пети (К ара

бурма). Рејонски комитети КПЈ били су 

формирани крајем јануара 1945. али њи

хов саста.в дефинитивно је био одређен на 
састанку Месно г комитета КПЈ, непосред

но после Месне 'к,онференције КПЈ. О сна

зи партијске организације тада и других 

организација НОП-а , гавори доста слико
вито извештај Петог рејонског комитета 

КПЈ (Карабурма) од 5. фебруара 1945. го 
дине. Из њега се види да је крајем јануа

ра Рејонски комитет КПЈ имао 4 члана 

(сви радници). На рејону су постојале 4 
партијске i1елије, са 22 члана КПЈ и 17 
кандидата. Социјални састав чланова КПЈ 

био је следеhи: 14 радника, 7 интелектуа
лаца и 1 сељак: .. 'Уличне hелије су се 

бавиле овим проблемима: организовањем 

уличних читалачких група, сређивањем 

стања у НОО, организовањем разних акци

ја; предузетне: повећањем 'продукције, син

дикалним организовањем , повевањем пар

тијских организација. Теоретски састанци 

се одржавају двапут недељно. Прорађује 

се Историја партије, О масовном партиј

ском раду, 'Учење о Партији итд. На са

станке долазе и кандидати, а на неке и 

други симпатизери", - речено је у цити

раном извештај у Петог рејонског комите

та.ЗО8 
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Из тог извештај а сазнајемо да је кра

јем јануара 1945. постојао и Рејонски ко
митет Скоја Петог рејона од 5 чланова (4 
радника, 1 интелектуалац), који је руко

водио са шест окојевских актива, у који

ма је било 55 чланова. Поред тога, у веhи
ни .предузеhа и:по устаНОЋама били су 

формирани одбори УСАО С-а. "Највећи у
спех СМО' ПО'СТИГЛИ У раду са женама, -
писало је у извештај у Петог рејонског ко

митета. - Скоро све жене су обухваве

не, сем ј едног мањег дела, 'које због деце и 

породичних прилика нису 'биле у стању 

да активно учествују у раду . Жене су 0-

бухваhене на разним акцијама , као што 
су: да-вање крви, организација обданишта, 

помоh војсци и друго. 'У току овог месе
ца приступило се и политичком раду са 

женама. Одржавају се редО'вно два пута 

недељно широки састанци са женама, на 

којима се дискутује о разним политичким 
проблемима" .ЗО9 

Месни комитет КПЈ на свом састанку 

од 7. фебруара 1945. именовао је чланове 
за 14 рејонских комитета КПЈ. За члано
ве Четвртог рејонског комитета КПЈ (Па

лилула) били су одређени: Јован Живко

виh, радник, за секретара, а за чланове 
:РК-а: Сима Трива, радник, Душан Вучи

новиh, земљорадник, Неда Оклобџија, про
фесор и Олга Бегенишиh, секретар рејон

ског руководства Скоја. Пети рејонски ко

митет КПЈ (Карабурма) .имао је тада сле

дећи састав: Јудита Аларгиh, радница, се
кретар, и чланови: Катарина Балможан, 

чиновник, Мићко Ђура, радник, Ружица 

Гузина, прa.rвник, Миљковиh, Милутин Ву
јовић, интелектуалац.310 

у извешају Петог рејонсжог комитета 

КПЈ (Кар"бурма) од фебруара месеца ви
ди се да је партијска организација била 

знатно активнија и организационо чвршћа 

у односу на претходни месец. То је наро

чито допринело да се ДРУlllтвено-лолитич

ке организације више ангажују у акција

ма и активностима НОП-а у борби за ко

начно ослобођење земље. 'у једном делу 

поменутог извештај а речено је: "ЈНОФ у 

месецу фебруару углавном је радио на ор

ганизовању и спровођењу разних акција. 

Сабирном акцијом за рањенике, обухваће
не су готово све породице. Сакупљено је 

567.800 динара и приличан број разних 

одевних и постељних 'ствари. Вршене су 
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припреме за прославу 27. тодишњице Цр
вене армије. На митинг кад Споменика, 

изашао је до сада нај'Бећи број људи. Кра
јем месеца фебруара изашли смо на из

боре за НОО. Изабран је НQВи одбор , чиме 

је .социјални састав поправљен. Ушла су 

два радника из индустрије".31t 

у извештају се посебно анализира рад 

партијских организација на повеhању про

изводње у предузећу "Кожа" А.Д., Твор
ници сапун а, ливници "Мрзића", Градској 

кланици". Ј1редузеhе "Илић", Бродогради
лиште, Кожара , Iповећали су капацитет 

производње и веhим залагањем радника и 

лримањем нових радника, док су у Кожа

ри продужили рад за један сат. Предузе

ће "Илић" и Кожара повеhали су произ

водњу у току овог месеца за 500/0, а на не
ким atрТИiклима 1200/0 (т.качи)" . У извешта

ј у је, такође, наглашено да је од 600 омла
динаца обух,ваhено радом 350; да је у ко

жари "Арамбашићаl ' формирана партијска 
велија од 3 члана: Душан Милаковић, се
кретар, и чланови: Александар Тричковив 

и Франц Прек. Такође од 3 члана, била је 
формирана партијска велија у Кланици. 

Секретар је био Хасан Хаџиабдић, а чла

нови: Ђура Та:нкосић и Урош Зец. Нагла
шено је и то да је партијска ћелија у што

фари Владе Илића омасовила своје редо

ве пријемом нових чланова: Мику Радова

новиhа, Борку Кнежевиn, Јелу Габорову, 

Владимира Живковиhа и Дану Граховца . 

Улична ћелија на Карабурми примила је 

нове чланове: Загорку Пешиh, Пају rрги

ћа и Дамјана Јованџиhа, а партиј;ска орга

низација у Бродоградилишту - Јову Ро

мића. Само у току фебруара кандидовано 
ј е 16 другова за чланове КПЈ.312 

У извештај у Рејонског комитета Четвр

тог рејона (Палилула) за март месец 1945. 
године дати су, такође, подаци о раду пар

тиј ске, скојевске и осталих друштвено-по

литичких организација. Ова организација 

у то време била је једна од јачих у гра

ду. У овом рејОНСКОМ комитету, као и у 

другим у граду, стицајем мноrих околно

сти, долазило је до чешhих промена. Тада 

је била секретар овог комитета Мара Ко

мар-Јанкес. Рејонски комитет је бројао 7 
чланова. За нове чланове РК, у току мар

та, коолтирани су секретари партиј ских 

јединица Пожарне команде и nредузеhа 
"Рогожарски" . У предузећима и по ули-

цама, до тада је било организовано 12 пар
тиЈских јединица са 109 чланова КПЈ, од 
којих 21 другарица . Њихов социјални са
став био је следеhи: 81 радник, 3 сељака 
и 25 интелектуалаца. До тада је било кан
дидовано за чланове КПЈ 45 другова. На 
последњој седници РК, од краја марта, од

лучено је да се формирају нове уличне 

партијске организације у Хаџи Поповцу, 
Палилули и Професорској колонији (део 

Цвијићеве улице).3'-З 

Скојевска организација у Четвртом ре
јону првих месеци 1945. године била је 

масовна и организационо чврста. Крајем 

марта, поред рејонског руководства од 12 
чланова (4 радника и 8 интелектуалаца), 

активно је деловало у 23 скојевска актива 
328 'iланова Скоја и 'више одбора УСАОС-а 

по предузеh.има и улицама,314 

Раду са НОО, одборима ЈНОФ-а и 

АФЖ-а, парт,ијска организација Палилу

ле поклањала је ·нарочиту пажњу. У из

вештају од 6. априла 1945. РК Четвртог 
рејона посебно истиче активност АФЖ-а: 

"Неколико пута жене су посећивале рање
нике у Војној 'болници и носиле им по

клоне. Рањеницима у Земунској 60'ЛНИЦИ 

однеле су 189 пакета, 10.000 цигарета, 72 
флаше вина и млека и 42 .пара чарапа. 

у 'вези са прославом 27. марта, послато је 
на фронт 266 llакета. Већ нам стижу пи
сма са фронта у којима борци изражавају 

захвалност и подвлаче Ч'врсту повезаност 

нашег фронта и 'Позадине. Исто тако, за на

ше пожртвовано старање и често одноше

ње хране нашим рањеницима у Војној бол

ници, Војна болница у Београду прогла

сила је жене IV рејона ударницима у по
сети наших рањеника . У централном ла

зарету, где се налазе избегличка деца, од

несено је 480 пакета са храном , оделом и 

вешом. У Централно прихватилиште у 

Крунској улици, предато је ОВОТ месеца 48 
кanутиh.а, 33 панталоне, 37 хаљиница, 39 
пари чарапа, 13 пари рукавица и зимски 
капут. С тим у вези ваља истаhи да су 

жене при одбору организовале кројење и 
шивење, тако да се такмиче која ће више 
сашити . "316 

Половином аllрила 1945. године дошло 

је до реорганизације у партијској, скојев

ској и другим друштвено-политичким ор

ганизацијама Београда. О томе је Месни 

комитет КПЈ послао извештај Покрајин-
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ском комитету КПЈ: "Између 10. и 20. а

прила извршена ј е реорганизација рејон

ских комитета. Од 14 - створено је 7 ре
јонских комитета. У вези с тим извршена 
је и реорганизација рејонских комитета 
Скоја" .З16 

У току априла и маја Четврти и Пети 
рејонски комитет деловали су као једин

ствено руководство. Комитет је имао 10 
чланова . Секретар је била Маја Комар

-Јанкес, интелектуалка, и чланови: Бора 

Најдановиh, радник, Сима Трива, радник, 

Душан ВУЧИНОВИћ, радник, Спасоје Кне

жевић, земљорадник, Мицко Ђура, радник, 

Деса Булатовиh , интелектуалка, Жика 
ИваНКОВИћ, радник, Бошко АлеКСИћ, инте

лектуалац, Миливоје ИваНКОВИћ , радник. 

Био је Формиран-интегрисан и нови Ре
јонски комитет Ској а од 9 чланова. Секре
тар је био Миливоје Ивановић, радник, а 

чланови: Јованка Орешчанин, радница, 

Олга Бегенишиh, интелектуалац, Тихомир 

Папиli, радник, Мира Ломиli, интелектуа
лац, Милош Клипа, радник, Александар 

ФабшиЂ., радник, Раша Пајић , радник, Ди
митрије Соколовиh, радник.З17 

Први извештај новоформираног рејон

СКОГ комитета (Четвртог и Петог), упуliен 

је Месном комитету 5. маја 1945. У њему 
се опширно говори о активности Партије, 

Скоја, НОО-а, ЈНОФ-а, Синдиката и 

АФЖ-а за април месец. Крајем априла 

на терену овог рејона било је 19 партиј

ских јединица, а у њима је 175 чланова 
КПЈ и око 70 кандидата. У истом периоду 
у рејону је било 26 скојевских актива са 
430 скојеваца. "ТИ скојевски активи нала
зе се већином [10 предузеhима. Број ској е

ваца у тим аК1\ивима Ћећ је прилично ве

лик и било је доста непрактично радити 

с толиким бројем скојеваца . Због тога је 

Рејонски комитет Скоја у последње време 

вршио реорганизацију актива на тај на

чин што је веће активе делио на групе и 

стварао предузетна руководства", - рече

но је у једном делу цитираног извештај а 

Рејонског комитета.318 

у извештај у се посебно истиче да од
бори УСАОС-а постоје по предузећима и 

улицама, али да још није био формиран 

заједнички одбор за Четврти и Пети рејон. 

Тих дана су интензивно BpllIeHe припреме 
ради формирања заједничког НОО, затим, 
за реорганизацију и учвршliење синдикал-
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них подружница . "Наше синдикалне по

дружнице активизирале · су се по питању 

Уредбе о надницама и платама. Ту је би

ло доста несналажења и недовољног проу

чавања саме Уредбе. НаllIИ другови, чла

нови Партије, нису у неким -случајевима 
ни сами правилно схватили Уредбу. Ди

скусије у синдикалним lПодружницама во

диле су се {) томе, ко је квалификован а 

ко није, зашто су тако велике разлике из
међу највиших и најнижих плата, а све 

те ствари нису се довољно припремиле. 

Сви .су настојали и руководили се с тим, 
па чак и наши другови, да учине надницу 

што већом", - писао је РК-а Четвртог 

и Петог рејона.З 19 

Из извештаја Покрајинског комитета, 

Месног комитета КПЈ за град Београд, као 

и рејонских комитета КПЈ за период ја
нуар-мај 1945. види се "ца су rлавне прео
купације Партије, ДРУШ'I'вено-политичких 
организација и позадинских војних орга

на, биле мобилизација људских и матери

јалних снага за коначно ослобођење зем
ље. Иако су ужа Србија и Космет били 

ослобођени , борба на Сремском фронту би

ла је присутна у свим крајевима Србије. 
Вршена је реквизиција намирница и мо

билизација људства ради слања на фронт. 
За само неколико месеци после ослобође

ња, у Београду је мобилисано или је сту
пило добровољно У јединице НОВЈ око 

30.000 људи. Колико је од овог броја било 
са Четвртог и Петог рејона, није могло да 
се утврди.32О 

Разрез пореза, реквизиција животних 

намирница за исхрану војске и Iнезбрину

тог становништва, били су, такође, значај

ни задаци, које нису могли у потпуности 

да реше органи народне власти без помо

ћи партијских организација. О томе је По

крајински комитет писао 9. ј ануара 1945. 
свим месним и окружним комитетима 

КПЈ: "Потребно је ·сх·ватити да прикупља

ње пореза иде у корист што ефикаснијег 

вођења рата и обнови земље, а то изгледа 

наши одбори нису сх,ватили. Јасно је да је 
наша земља у овом рату опљачкана и оси

ромашена. Но несме се изгубити из вида 
чињеница да рат није још завршен и да 

морамо уложити све наше расположиве 

снаге и средства за окончање рата".З21 

Питању обнове и изградње земље, пар

тијска организација у БеО~'раду поклања-
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ла је 'Посебну пажњу. Требало. је о.безбеди-

ти стано.вништво. храно.м И о.грево.м, што. 

пре но.рмализо.вати сао.браhај, по.дизати по.

рушене до.мо.ве, засејати напуштена поља, 

о.бно.вити радионице, фабрике и руднике. 

О -свим овим питањима рас:пра'вљало. се на 

Велико.ј антифашистичкој народноослобо

дилачкој скупштини Србије - АСНОС 

(8-12. XI 1944) и на Првом конгресу 

УСАОС-а (16- 18. XI 1944). Да би се ови 
и мно.ги други задаци на плану обно.ве и 

изградње земље што. бо.ље организо,вали, 

при општинским, среским и окружним 

НОО, 'као и при Председништву АСНОС-а, 

одмах после њихо.вог избора, формирани 

су одсеци, односно повереништва за обно

ву. Невиђени радни полет свуда се пока

зао; радници и други грађани су тако. реhи 

го.лоруки обнављали путеве, мосто.ве, же

лезничке пруге, електричне централе И 

многе друге објекте. 

Питщье о.бнове и изградње свуда је и

стицано у први план. Не треба заборавити 
да су нашој земљи окупатори и њихови 

сарадници нанели не само огромне људске 

жртве, нећ и велике материјалне illтете, 

пљачкањем и разарањем готово цело.купне 

привреде. Према неким подацима, у току 

другог светског рата у Југославији је спа

љено, разрушено или теже оштеhено 822.237 
зграда, тако да је остало без крова над 
главом око 3,5 милиона становника.З22 Само 

у Београду је у току рата потпуно разру

шено или о.штеhено 7.067 зграда, у којима 
је било 17.750 станова. Међутим, било је 
доста лакше оштеhених стано.ва, тако да се 

укупан ,број пење на преко 22.000.323 

'у Београду, на пример, у току другог 

светског рата уништено је 56, а лакше или 
теже оштеhено 398 комуналних објеката. 
Процењена вредност штете, рачунајуhи у 

предратним динарима, износила Је више 

од 48 'Милиона. Поред тога, биле су разру
шене три велике школске зграде, а кулми

нација вандалског односа према култур

ним установама може се видети и у томе 

што. су Немци запалили зграду Београд
ског универзитета на Студентском тргу, 

знатно оштетили зграду Техничког факул

тета. Из'горела је и Народна библиотека са 
огромним .фондом ненадокнадивих књи

га.324 

Стављање фабрика у погон, оживљава

ње привреде и цело.ку;пна обнова земље, би-
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ли ·су најшире поље рада на којем је у 

пуној мери дошао до изражаја полет свих 

паТ>риотских снага. Другим речима, после 

ослобођења Срб~је, о.дносно Београда, по
чела је нова борба за обнову земље како 

на политичком и еко.НОМСКОМ тако и на 

културном плану, посебно борба за побе

доносни завршетак ослободилачког рата . 

Низ акција Партија је организовала, од 

ослобођења Србије до 15. маја 1945. годи
не, преко Ско.ја, односно 'УСАО С-а, 

ЈНОФ-а, Црвеног крста, Синдиката и дру
гих друштвено-политичких организација. 

На територији Четвртог (Палилула) и Пе

тог (Карабурма), као и у другим рејонима 
града, под руководством КПЈ, грађани су 

нарочито били ангажовани на следећим 

акцијама: сабирна акција за пострадале 

крајеве, сеча дрва -на Руднику и Црном 
врху, брање кукуруза у Срему, ,скупљање 

скија за војску, скупљање пакета за бор

це на фронту, акција за рањенике и бор

це, акција за прикупљање отпадака, дава

ње крви за -рањенике итд. Само у акцији 

за пострадале крајеве прикупљено је око 

75.000 кг хране. Преко разних установа и 

организација прикупљено је 44,897.000 ди
нара и 3,101.000 куна. Сем то.га, прикупљен 
је 'велики број разних других ствари - 0-
деl1.е, 06уl1.е. На рад у Срем, првих месеци 

после осло60ђеља, отишло је добровољно 

око 3.000 људи. Није се могло утврдити ко
лика је 'била сума, кој а је сакупљена на 

Кара6урми и Палилули, али је евидентно 

да су 'Грађани са територије данашње оп

штине Палилула активно учествовали у 

свим овим акцијама -које је Партија тада 

организовала.325 

После вишемесечних припрема и неиз

весности која је владала око места и дату

ма о.државања, Оснивачки конгрес КП Ср

бије одржан је у ослобођеном Београду од 

8. до 12. маја 1945. године. Партијску орга
низацију Палилу ле и Карабурме на овом 

значајно.м скупу представљала је Маја 

Комар-Јанкес, секретар Рејонског комите

та КПЈ. 'У припремама за конгрес активно 

је учествовала и партијска организација 

Четвртог и Петог рејонског комитета. 'у 

ствари, одлуком Централног комитета КПЈ, 

Шеста партијска конференција претворе

на је у Први (оснивачки) ,конгрес КП Ср

бије. На Конгресу је извршена анализа 
рада партијске организације Србије, суми-

201 
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рани су постигнути успеси и донети за

кључци за будући рад, који су чита'ву пар

тијску организацију Србије оријентисали у 

правцу спровођења и остварења линије ЦК 

КПЈ У условима изградње социјализма, 

Стицајем околности првог дана Конгре

са, на поподневној седници, делегатима је 

саопштено да је Немачка потписала капи-

тулацију, Моша Пијаде, председавајуhи 
Конгреса, прекинуо је седницу. Међу де

легатима је 'Завладало неописиво весеље. 

Рат је био завршен. Наступила је нова ета
па - период обнове и социјалистичке из

градње у којем ће Партија исто као и у 

рату имати улогу организатора и мобили

затора маса у изградњи нове социјалистич

ке Југославије. 
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215 Ј. Марјановић, Београд, 266. 
216 Ослободилачки рат, 1, 222. 
217 ИАБ, бр. 3334, Записник о саслушању 

код Специјалне полиције Бранка Булата, 4. 

". 

III 1942; ИАБ, Д-1275, Записник о саслушању 
Ристић Петра. 

218 Ново време, бр. 260, 7. III 1942. 
219 Ново време, 8. III 1942. 
220 Ново време, 6. III 1942. 
221 Ново време, бр. 267, 15. III 1942; ИАБ, 

бр. 3229, Записник са саслушања Саве Милића 
код Специјалне полиције, 4. V 1942. - О де
таљима ове акције говори се и у Записнику 

о саслушању Перишић Драгољуба (ИАБ, не
регистровано, 1. V 1942). 

222 После убиства Драгољуба Штерића, по
лиција је ухапсила брата Карла Лукача, Вил
моша; мучила га је свирепо у затвору и ка

сније га пребацила у логор на Бањици, где 
је стрељан. 

:223 ИАБ, Мг, 4/14, Сећање Грегора Хрецо
га; ИАБ, Мг, 291, Сећање Мирослава Вукми
ровића; АИРПС, МгБ, 115, Сећање Благоја 
Трајковића. 

224 ИАБ, Мг, 14, цит. сећање Стевана Јо
вичића. 

225 Предузеће "Рогожарски" добило је на
зив по имену конструктора једног инжењера 
авио-делова. Предузеће је производило ко

мандне трупове за неке немачке авионе (пре 
рата је радило за југословенску ратну инду
стрију). Као и пре рата тако и после окупа
ције~ било је више одељења: столарско, ме
тално-прерађивачко, машинско и монтажно. 

226 АИРПС, Мг, МКБ, 106, Сећање Николе 
Кокотовића. 

227 ИАБ, Мг, 145-138/21, 22, Сећање Пере 
Дамј ановића. 

228 АВИИ, Недићева архива, К. 52, бр. 22/ 
9-2, Билтен обавештајног отсека Команде 
Српске државне страже бр. 135 од 23. VIII 
1942. 

229 ИАБ, Мг, 320, Сећање Максима Крам
чеца. 

230 ИАБ, Мг, 390, Сећање Луке Шкрбића. 

231 АИРПС, Мг, 760, Сећање Миленка Гр
бића. 

232 ИАБ, Мг, 14, Сећање Стевана Јовичића. 
233 ИАБ, без број а, Записник о саслуша-

њу код СП Ловрековић Ђуре. 

234 Исто. 
235 Хронологија Београда, 856. 
236 ИАБ, IV-Q-7З/43. - У извештају Спе

цијалне полиције од 11. априла 1942. о раду 
КПЈ са одборима НОФ-а писало је ,и ово: 
"Анализа полиције од 11. IV даје приказ орга
низације НОФ-а. Прилоге за НОФ прикупља
ли су чланови јединица и предавали их јед
ном свом члану који је специјално за то за
дужен; овај то даље предаје члану рејонског 

одбора НОФ-а, па затим Месном одбору 
НОФ-а. Месни одбор НОФ-а сачињавали су 
5 чланова од којих су ухаПlliени: Ловрековић 
Ђура, трг. помоћник, благајник НОФ-а; Огња
новић Мирко, фарбар ДТО, Томић Петар, ме
ханичар и Рајтер Јулијана, зуботехничар. Се
кретар Месног одбора НОФ-а Војин НИКО-
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лић, студент налази се у бекству" (ИАБ, бр. 
3420/42). 

237 ИАБ, без броја, Извештај Специјалне 
полиције од 11. IП 1943. 

238 ИАБ, без броја, Извештај Специјалне 
полиције од 17. IV 1942. 

239 ИАБ, без броја, Извештај Специјалне 
полиције од 19. Х 1942. - Од почетка оружа
ног устанка више радника предузећа "Рого
жарски" укључило се у акције ослободилач
ког покрета. Прилози за НОФ прикупљани су 

у свим фазама ослободилачког рата. Сем ак
ција и саботажа, које су биле перманентне, 
прилози за НОФ прикупљани су од више де

сетина радника. На овом, као и на многим дру
гим партијским задац~ма, у сећањима савре
меника највише се истичу имена: Ненада Ви
довића, Милана Рујовића, Петра Громика, Ни
коле Кокотовића, Васе Пејовића, Душана Ва
сиљевића, Душана Стефановића, Боре Најда
новића и др. Неки од њих пали су у затвор 
и послати у логор на Бањици, а млађе друго
ве Специјална полиција упућивала је у логор 

у Смедеревску Паланку. 

240 АС, ПКС, 211. 
241 Ч. Ћурђевић, н. р., 28. 
242 ИАБ, Q-IV-94/27, Поверљиви извештај 

Специјалне полиције немачкој полицији. 

243 АИРПС, Мг, Пкс, 3, стр. 59. 
,244 ИАБ, Q-IV-202, полицијски досје Или-

је Мргића. 

245 ИАБ, Мг, 39, Сећања Рада Милекића. 
24{1 Исто. 

241 ИАБ, IV-'Q- 170/55. - На саслушању 3. 
децембра 1942. Милош Петровић је опасно те
ретио Радмилу Шнајдер. У полицијском за
писнику о томе је забележено, поред осталог, 
и следеће: "Записник... о извршеном суоче
њу између притвореника овог одељења Петро
вић Милоша, по занимању дреер, и Шнајдер 
Радмиле, по занимању домаћица. Познат из 
притвора овог одељења, јави се Петровић 

Милош: "На дан мога хапшења, улога у КПЈ 
ми је била члан реона Дорћол-Карабурма, 
те сам јула ове године био у стану Станић 
Драгољуба са Шнајдер Радмилом, која ми је 
предана као члан КПЈ. после месец дана, 

иста је по наређењу МК КПЈ Београда, а 
које је примљено преко мене, као преко сво
је више везе, формирала прву партијску је
диницу на Карабурми. Ја сам са Радмилом 
имао 3--4 пута недељно виђења на улици, ко
јом приликом ми је она реферисала о стању 
у јединици и примила директиве за даљи 
рад. Није ми познато од када је она члан 
КПЈ, јер сам је ја већ примио као члана. 
Све до мог хапшења Шнајдерова је вршила 
функцију секретара поменуте партијске једи
нице" (ИАБ, IV-Q-170/55). 

248 ИАБ, Д-12З5, Извештај Управника гра-
да Београда од 1. Х 1942. 

249 ИАБ, Д-12З5, исто. 
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250 Ј. Марјановић, Београд, 261. 
251 Ч. Ђурђевић, н. р., ЗА. 

252 Исто. 

253 ИАБ, Записник о саслушању код Спе
цијалне полиције Стојановић Марка, 12. апри
ла 1943. - У једном делу поменутог записни
ка стајало је: "Стојановић се редовно виђао 
са Керкезом и преко њега одржавао везу са 
осталим предузећима. Керкез је набављао ма
териј ал за прављење ципела и предао ј е 4 
пара ципела, које је Стојановић дао другу 
"Црном" (Ђура Гајић). По хапшењу Лисјак 
Јанка, дошао је код Стојановића Ђура Гајић 
и рекао му да је друг "Плави ухапшен и да 
му је он од сада виша веза". С њим се виђао 
до хапшења. Гајић му је рекао да су прова
ле и да су изгледа ухапшени Ракас и његова 
другарица Адела Вранић". 

254 АРП, бр. 20. 
255 АРП, ЦК КПЈ, 248. 
256 АРП, ЦК КПЈ, бр. З1, Писмо Благоја 

Нешковића од 14. јануара - Јосипу Брозу 
Титу. 

257 ИАБ,Q-IV, бр. 261. 
258 ИАБ, Мг, 19, Сећања Милоша Манда

рина. - Тада су ухапшени и после краћег 

времена пуштени из затвора: Илија Перић, 
Јакша Лукић, Андрија Веринац, Марко "Џив
џан" и други рибари. 

259 ИАБ, Д-1815. - У даљем тексту писма 
ПК речено је: "Све добре и поштене људе 
успело се да се одвоје од ње на време. Али 

су неки остали уз њу, залагали се за њену 

рехабилитацију и то наставили по ликвида
цији" итд. 

260 Зб. ОПЈ, П-1, стр. 115: Зб. НОР, 1-5, 
155. 

261 ИАБ, Mr-III-18, Сећање Јелене по
повић. 

262 У вези са овом провалом, Петар Стам
болић је 9. октобра упутио писмо Моми Мар
ковићу у којем је, поред осталог речено, и 
следеће: "У Београду смо претрпели тежак 
ударац. ПаО је стан у коме је Мира (Вера Ми

летић - М.П.) становала. Тамо је пао стари 

материјал о месној организацији: реферат о 
организационом питању (око 40 страница), ко
ји је откуцаван и неки материјал Специјалне 
полиције, који је раније добијен ... У стану 
је пао и друг Јова (Василије Буха - М.Б.). 
Гледам да се обезбеди шта се може, али не 

знам како ће се развијати и шта су све на
шли" (АИРПС, ПКС, 402). 

263 ИАБ, Мг, XXVIII-288, Сећање Бране 
Перовић. 

264 АС, ОК Ар, 202, Писмо П. Стамболић 
- ОК КПЈ Аранђеловац, Младеновац и По
жаревац од 14. октобра 1943. 

265 АИРПС, ПКС, 407. 
266 ИАБ, МГ, 288, цит. сећање Бранке Пе-

ровић. 

:267 ИСТО. 

268 АС, ЦК КПЈ, бр. 46. 
269 Већ од мај а 194З. године ПК КПЈ за 

Србију се спремао да спроведе одлуку ЦК 
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КПЈ У погледу Земуна. У вези с тим, ПК је 
упутио писмо Моми Марковићу 6. маја 1943: 
"Поставља се проблем да Земун предамо Сре
му. Видећемо са Пером (Петар Стамболић -
М.Б.), али нам изгледа умесно, у интересу је 
партијске организације и НОБ - тамо у Сре
му. Одржавали бисмо техничке везе с њима" 
(35. НОР, I-5, 155). 

270 АС, ОКМ, 54, Писмо ПК од 4. фебруара 
1943. - ОП Младеновац. 

211 Почетком фебруара 1943. дошла је Бо
жидарка Дамј ановић Кика, члан ОП КПЈ 
Младеновац на терен Посавине да помогне и 
учврсти канале: Београд-Срем; Београд-По
савина-Космај-Шумадија. Састанак је одр
жан у селу Вранићу. Као делегат из Београда 
био је Ђура Гајић, кОји је специјално био за
дужен за овај посао. 

272 АС, СПВ, 1, Писмо ОП Младеновац -
СП КПЈ Врачар. 

213 АС, ОКМ, 59. 

214 АС, ОКМ, 59. 
215 ИАБ, Мг. 19, Сећања Милоша Ман

дарина. 

216 ИАБ, Мг, 319, Сећање Николе Стани
сављевића. у цит. сећању он наводи и ово: 
"Из фабрике ,Шангај', машина је утоварена 
усред дана као старо гвожђе, које се преба
цује у ливницу у Смедерево, па је Јаника 
Столник кренуо у правцу Смедерева и кад је 
прешао Панчевачки мост, вратио се поред 
банатске обале и тако превезао штампарију 
за Белегиш". У Белегиш су машину дотера
ли код Милорада Станисављевића, па је одат
ле пребачена код Јоке Белановића Зумбула а 
касниј е у Сурдук на салаш "Шушњари", па ј е 
спуштена у базу где је радила све до осло
бођења. 

211 ИАБ, Мг, 319. 

218 ИАБ, Мг, 321, Сећщье Момчила Бију
ковића. - О контактима симпатизера НОП-а 
са заробљеницима, пише и Живојин М. Ди
митријевић у својим сећањима: ,,1943. Немци 
су на Сајмишту формирали логор заробљених 
партизана. Спасоје Јегдић је имао задатак да 
својом групом организује дотурање хране и 
одела заробљеницима. После бомбардовања 
Енглеза априла 1944, логор је премештен на 
3вездару у "Милишићеву циглану". По ди
рективи СК у Младеновцу и руководства из 
Белегиша, преко Руса смо у јуну 1944. извр
шили акцију и извели 6 другова из логора, 
које смо отпремили за Космајски одред" (ИАБ, 
Мг, 67). 

219 ИАБ, Мг, 67. 
280 ИАБ, Мг, 325. - Преко пункта на Ду_ 

наву, у лето 1944. група Николе Станисавље
вића пребацила је за Белегиш, а одатле за 
Сремске партизанске одреде, групу београд
ских лекара: др Ђуру Прикелмајера, др Мил
ку Јовановић, др Слободана Добричића и дру
ге. Било их је око 10-12, и око две корпе ле
кова и инструмената: "Возио нас ј е Немац 
Рајх Јохан из Панчева са моторним чамцем, 
на коме је била немачка застава. ОН није смео 

са својим великим бродом да пристане на 
обалу "НДХ-а". Ми смо пристали уз банатску 
обалу, па смо се одатле у две групе преба
цили чамцем - пише Никола Станисављевић 
у цит. сећању. 

281 ИАБ, Мг, 316, Сећање Андрије Јејчића. 
- Владимир Гајић такође пише о својОј ак
тивности на пребацивању другова преко Ду
нава у партизанске одреде Срема: "Ја сам 
имао чамац у који је могло да стане 10- 12 
особа. Тако сам целе 1943/44. пребацивао иле
галце за Панчевачки рит. У то време, у току 
мог рада, пребачено је преко 400 илегалаца 
који су отишли у партизане". 

282 ИАБ, Д-273. 

283 ИАБ, Мг, 39, Сећање Рада Милекића. 
284 ИАБ, Мг, 4, Сећања Грегорана Хрецога. 
285 ИАБ, Д-1827. 

286 АИРПС, ПКС, 447. 
281 АС, ОКМ, 767. - Двадесет трећег јула 

1944. Дража Марковић, тада секретар ОК 
КПЈ Младеновац, упутио је писмо Светисла
ву Каначком: "Примио сам твоје писмо. Пункт 
за технику је обезбеђен. Има један сасвим 
добар, који се може одмах користити, само 
за њега зна један члан ОК и још један сре
ски партијски руководилац. Ако ће требати 
да један 'Човек са нашег терена буде повезан 
са пунктом и да као курир служи техници, 

онда би могли одмах користити овај пункт, 

пошто би овај човек одлично одговорио овом 
задатку, па и ми би га могли дати за тај по
сао" (АИРПС, ПКС, 620). 

288 У овом писму Каначки потврђује да је 

последњи извештај из Ваљева добио 28. јуна; 
инсистира да им везе са ОК Крагујевац буду 
редовније како би могла из Београда да им 
се пружи помоћ у разним пропагандним ма

теријалима (АС, ОКВ, 76). 
289 АС, ОКМ, 775. - Седмог августа Дра

жа Марковић упутио је писмо 'Члановима ОК 

на терену: "Вероватно сте већ чули О поги
бији друга Ристе. То причају многи другови 
који су дошли у одред а са којим сам се ја 
састајао" (Ас, ОКМ, 782). 

290 АС, ОК, Ар, 484. 
291 АС, ПКС, 643. 
292 АС, ПКС, 58. 
203 АРП, ЦК КПЈ, 213. 
294 Ј. Марј ановић, Београд, 298. 
295 Ч. Ђурђевић, н. р., 34. 
296 Ј. Марјановић, Београд, 319; Алексан

дар Виторовић, Централна Србија у НОБ, 666. 
291 Живојин Анђелковић, Милош ВУ'ЧКО

вић И Сава Анђелковић ушли су у Београд 
заплењеним аутомобилом и са документима 
одузетим од неког функционера Недићеве 
владе, који је био заробљен. Остали 'Чланови 
овог повереништва ушли су у град преко веза, 

које је у Београду и у околини имало Среско 
партијско повереништво за срез врачарски (А. 
Виторовић, н. д., 667). 
Щ АС, ПКС, бр. 6227. 
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317 АС, нерегистровано, Извештај Месног 
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"Соко" , у штофари Владе Илића, у Фабрици 
конзерви у Поречкој улици; на Палилули , у 
одељењу Народне милиције, у Фабрици ко
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320 АС, нерегистровано, Извештај Месног 
комитета КПЈ за Београд од краја априла 

1945. 
321 АС, ОК Краг., бр. 6, нерегистровано. 

322 Гавро Церовић, Развитак омладинских 
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323 Ј. Марјановић, Београд, 344. 
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ТРЕЋ.И, ЧЕТВРТИ И ПЕТИ ПАРТИЈСКИ РЕЈОН У БЕОГРАДУ 1941- 1945. rОДИНЕ 

ТНЕ THIRD, FOURTH AND FIFTH DISTRICT PARTY OOMMITTEE IN 
BELGRADE IN ТНЕ WAR AND RЕVОLUТЮN 1941-1945 

Dr. Mi!an Borkovic 

Together wlth the d evelopment of ,the Na
tiопэ!l Liberation Movement, there were also 
bekayals ю the orgaruza.ti'ons of the Сошшunlst 
Party о! Yugoslavia, Communist Youth Leag,ue 
о! Yugoslavia (SKOJ) and other dn&titutions of 
the Nartional Li,ЬегаФiОiI1 Front. ТЬе majority of 
their ar,res,ted members had to разз through the 
prJson о! the Speoial РоНсе in DuSina Street, 
where rthey were tortured апd maltreated. 

Howev€й', јп брНе of rЬеtl'Зуаls an.d Эд'геsbl,пg, 

,the National IJibera'tion Front conti,nued Иs de
velopment, alrthough Ii.n. considerably worse 
ci'rcumstances than e.g. јп 1941. Especial1y in 
1942 the WOI1k of quaDter <Э.пd dtistrict committees 
of ЬЬе Na'tiOOl.3'1 LiЬега-Иоп F'lront was 1n0ИсеаЫе. 
A·part from тапу acblvi1!ies, rthey also gathered 

contribu.tions fOT .those fаmШеs whose biГead
wiШ1еrs јој,пед ра.гtisап detachments otr who 
served ,th€!i~ ргјвon tе:mпs. 

As 11[1 whole Be1grade, 150 in these dlstriots 
too in 1943 there were signs of CI'1is1S in the 
Nart'ional Ljoberat:ioo Моvеmеюt because of great 
losses suэtаinеd ,Ьу Ље ~arty and SKOJ organ
dzatio.n. Th-is cr.isis wШ la5t i'fl 1944 а5 well a·nd 
по soone:r t han after t he liЬега·иоп of Belgгade 
cenewal and stTengthening wЈИ take рlасе, лоt 
only in t 'he Paгty \8nd SKOJ отgапizаtion, Ьи1: 
also dn аН ·the other апstiФutiоns of the National 
Ldberation Movement. ТЬеу wli.H Ье engaged :in 
·the rеstо!Гiлg of the de5troyed town a'nd ·together 
w,ith tbls task they wiИ gi'Ve theilr contтJ.,bution 
tO' t he f,inal liberation of Yugoslavia. 




