
ФОТОГРАФИЈЕ И ФАКСИМИЛИ 



Први злочини њемачког окупатора у ужичком крају. Стријељани, па објешени робољуби, Пожега 
11. мај 1941. 

Скица гвозденог мосга у Овчарско-кабларској клисури, на жељезничкој прузи Чачак - Пожега, 
који je минирала Пожешка партизанска чета ноћу уочи 28. августа 1941. 



Ослобоћење Пожеге: борци Ариљске партизанске нете улазе у Пожегу 22. септембра 1941. 

* ШШ Шт HM с 

Угрожени са свил страна акцијама Ужинког одреда, Нијемци су бши принућени да бјеже из 

градова, предајући власт нетницима и жандарима. Њемачке јединице напуштају Ужице 21. 

септембра 1941. 



Партизанска застава слободе и војни оркестар на улици у слободном Ужицу 24. септембра 1941 

Желимир Бурић Же.ЂО, секретар Окружног 
комитета КПЈ за округ ужички 1941, 
организатор оружаног устанка у ужичком 
крају и први партијски руководилац 
Ужичког одреда, народни херој. 



Јединице Ужичког одреда су ослободиле Ужице. Улазак ових јединица у Ужице 24 септембра 
1941. 

Аушан Јерковић, један од организатора 
оружаног устанка у ужичком крају, 
командант Ужичког одреда, народни херој. 



Факсимш објаве о мобилизацији издате од Штаба Ужичког одреда 1941. 

Факсимил регрутног листа изОатог од Штаба Ужичког одреда 1941. 



V борбама 1941. Ужички одред je имао осјетне губитке. Слободан Секулић, командант Ужичког 
батаљона, говори на сахрани партизанских бораца, Ужице 2. октобра 1941. 

Борци Apu-bcKe партизанске чете одали су 
посљедњу почаст на сахрани палих другова 
Ужичке чете »Радоје Марић« у борби на 
Арежничкој Градини, Ужице, 2. октобар 
1941. 



Јединице Ужичког одреда, постројене на ужичкој житној пијаци, спремне за смотру пред 

командантом Аушаном Јерковићем 

Miliuhko Кушић, члан Окружног комитета 
КПЈ за округ ужички, један од организатора 
оружаног устанка у ужичком крају, 
политички комесар Ужичког одреда, 
народни херој. 



Факсимил Наредбе команданта Ужичког одреда о мобилизацији од 30. септембра 1941. 



Факсимил прве стране првог броја »Вести«, гласила Штаба Ужичког одреда штампаног у 

слободном Ужицу 1941. 



Факсимил првог партизанског шаката 
штампаног и објављеног услободном Ужицу, 
1941, рад сликара Боре Баруха и Пива 
Караматијевића. 

Факсимил Објаве Команде мјеста у Ужицу издате нлановима одбора народне власти. 



У Ужицу je образован заробљенички логор за њемачке војнике које су партизани заробили у 
борбама у западној Србији 1941. Колона заробљених њемачких војника у борбама код Крупњи 
стиже у Ужице октобра 1941. 

Талијанска застава заплијењена у борби на Бијелом Брду, код Прибоја, ношена je као трофе) на 

смотри у Ужицу 1941. 



Факсимил дозволе за улазак у зграду Штаба Ужичког одреда 

г 

У саставу Ужичког одреда 1941, 
поред пјешадијскчх јединица, 
формиране су и јединице неких 
других родова војске. Коњички 
ескадрон Ужичког одреда пролази 
улицама слободног Ужица. 



Mu-ian Мијалковић Чича, инСтруктор 
Покрајинског комитета КПЈ за Србију у 
ужичком округу, народни херој. 

Олга Вуровић, бораац-курир Окружног 
комитета КПЈ за округ ужички, прва 
жена-жртва Ужичког одреда, погинула у 
борби против Нијемаца и албанских 
жандара на Арежничкој Градини 18. августа 
1941. 

За одлазак на фронт борци Ужичког одреда су користили заплијењене н>емачке камионе. Ужице, 
јесен 1941. 



СлобоОан Иенезић Крцун, члан (Јкружног 
комитета КПЈ за округ ужички, један од 
организатора оружаног устанка у ужичком 
крају, замјеник политичког комесара 
Ужичког одреда, народни херој. 

Стеван Чоловић, члан Окружног комитета 
КПЈ за округ ужички, један од организатора 
оружаног уссанка у ужичком крају, 
политички комесар Ариљског батаљона, 
народни херој 

Успомена на прве данеу партизанској униформи. Група бораца Ужичког oöpeöa слијева надесно: 
Мијо Гезовић, Мшшдин Поповић, Ацо Вучковић, Перо Радовановић и Милан Хунцик у слободном 
Ужицу 1941. 



Група бораца Ариљске чете Ужичког одреда 

Уослобоћеном Ужицу je радила партизанска 
фабрика оружја и муниције. Познате пушке 
»партизанке« произведене у овој фабрици 



Вукола Аабић, члан Окружног комитета КПЈ 
за округ ужички, један од организатора 
оружаног устанка у ужичком Храју, npeu 
командант мјесга у слободном Ужицу 1941. 

Аушан Вишић, члан КПЈ, један од 
организатора оружаног усганка у ужичком 
крају, политички комесар Рачанске чете 
Ужичког одреда. 

Венијамин Маринковић, члан Оружаног 
комитета КПЈ за округ ужички, један од 
организатора оружаног устанка у ужичком 
крају, политички комесар Моравичке чете 
Ужичког одреда. 

Јордан Вукановић члан КПЈ, један од 
организатора оружаног устанка у ужичком 
крају, командир Црногорске чете Ужичког 
одреда. 



Услободном Ужицу je 7. новембра 1941. поводом прославе октобарске соци,алистичке револуци,е 

са—„,,„ ш nnnnün Пдбооничка нета на прослави. 

Борци пролетерског Радничког батаљона Ужичког одреда бранили су Ужице на Кабињачи. „уи, 

Радничког батаљона пред одлазак на положај, Ужице 28. новембар 1941. 



Андрија Буровић, члан КПЈ, командант Драгојле Дудић, стари члан КПЈ, први 
Радничког батаљона Ужичког одреда. предсједник Главног 

народноослободилачког одбора Србије 
основаног у Ужицу 1941. народни херој. 

Љубомир Мићић, стари члан КПЈ, један од Петар Лековић, бораац Пожешке чете 
организатора оружаног устанка у ужичком Ужичког одреда, први народни херој 
крају, члан Штаба Ужичког одреда. Југославије. 


