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НОВА БРИГАДА

Пролеће 1944. године није дошло тако брзо. У другој
половини фебруара пали су велики снегови и непријатељ је
журио да их искористи. По улицама Београда, Крагујевца,
Параћина, Ћуприје, Јагодине, Пожаревца, Смедерева и
других варошица освањивали су често лешеви закланих.
Четничке „црне" тројке уносиле су свуда несигурност и страх.
По селима су постављени равногорски одбори, команданти
села и четничке „страже". Требало је да оне претњом, покољем и паљевином изнуде обавештења за четничке штабове
о кретању партизана и партијских радника. У свакодневним
крстарењима од села до села четничке бригаде и корпуси су
држали зборове против комуниста. Онима који су избегавали ове зборове или четничке богомоље ударали су по 25 па
и стотину батина, а по многим селима извршени су мањи или
већи покољи.
Са првим јужењем у марту почели су већи претреси терена нарочито у младеновачком и крагујевачком округу, у
којима су учествовале немачке, бугарске, белогардејске јединице, четници, жандарми СДС и љотићевци. Распламсале
су се поново жестоке борбе, у које се све више укључивао и
народ по селима.
*

У пожаревачком крају и Поморављу, користећи одсуство партизанских снага, четници су зимских месеци успели да поставе своју „власт". Да би својој „акцији" обезбедили подршку у иностранству, њихове команде су у априлу наредиле сакупљање података о „злостављању народа,
паљењу цркава, школа и о другим неделима комуниста". Али
тако прибављени извештаји, чак ни поред фалсификовања,
нису могли да послуже као погодан пропагандни материјал.
Равногорски одбори и команде села одговарале су да таква
дела партизани нису извршавали. Штавише, из незнања или
намерно поједини команданти општина слали су податке о
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партизанским борбама против окупатора. Такве извештаје
упутили су многи, између осталог и четнички командант панковске општине:
„ . . . Према наређењу Горског штаба IV—2/69
Југословенске војске у отаџбини, стр. пов. бр. 140 од
21 априла 1944 године. — Положај. Учтиво се извештавате да у овој општини никога комунисти нису
убили и да никога у овој општини нису ранили и злостављали и да ниеу ни једну цркву и школу порушили
и нсипалили и да никакву имовину нису ни од ког
опљачкали. Сем кад су се једном приликом партизавски одреди и немачке трупе у овој општини судариле 9 новембра 1941 године и повеле борбе између
једне и друге стране, па како су партизани били слабији те попустили, то су немачке трупе попалиле 20
кућа, које је порушено гранатама из тенкова, које попаљено. Других пггета у овој општини панковској није
било . . . "
(Оригинал у ВИИ. рег. бр. 13488).
Ових месеци четници су око Пожаревца и у Поморављу били на врхунцу своје моћи. Па ипак, они нису могли да
обезбеде себи политички престиж и утицај. Зазирући од сваке партизанске акције у околини, они су повећавали терор.
Пред пролеће су у Поморављу опет учестали покољи. Увече 1. фебруара у Јагодини је на најсвирепији начин заклано
18 лица. Даницу Станојевић, која је пред рат била члан
СКОЈ-а, затекли су како доји дете и тек што га је спустила, изболи еу је камама. Радницу Софију Младеновић извели су такође од деце пред кућу и скоро јој пререзали врат.
Кад еу је после тога преплашена деца уносила у кућу најмлађа кћи је морала да је држи за главу да се не би откинула. Међу покланима било је и два професора, три радника,
један учитељ, један ученик учитељске школе, два судије,
један бивши народни посланик на листи КПЈ и неколико
домаћица. После покоља четници су целу ноћ лумповали
у Јагодини.
Исте ноћи извршени су покољи у Ћуприји и Параћину.
Из Ћуприје је одведено 30 лица, од којих је у току ноћи дванаесторо, углавном радника, заклано у „Летовипггу" и бачено у Михајлову рупу. У Параћину је те ноћи заклано 12,
а два дана касније још два лица. Нешто касније, у априлу,
извршен је покољ и у Свилајнцу. Тамо је заклано 8 лица.
Слични (покољи вршени су и по другим местима у Поморављу.
Терор је уносио страх у људе али и мржњу. Под тешким уелсшима и уз највеће залагање партијских кадрова у
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пожаревачком окруту је и даље настављен политички рад
на терену. Већ до почетка маја успостављене су везе са преосталим партијским организацијама у свим срезовима сем
моравског и ресавског. Крајем фебруара, после пуштања
једне групе ухапшених чланова Партије и симпатизера, успоетављена је веза са партијском организацијом у Петровцу. У априлу је окружна партијска техника пребачена у
село Петку у кућу старице Тине Јовић и у њој је на штампању материјала радио Ненад Николиш Ноеица. Ради сређивања постојећег стања и убрзавања рада на јачању организација, ОК КПЈ за Пожаревац је у мају почео припреме
за окружно партијско саветовање. Оно је требало да омогући сагледавање ситуације у целом округу и на основу тога
одређивање нових задатака организацијама на терену, јер
се у то време по срезовима налазио мали број партијских радника, а и Окружни комитет КПЈ је практично
био сведен на два члана. 21 Секретар комитета Божидар
Димитријевић Козица, због ране која му се отворила, био је
непокретан и неспособан за било какав рад, па се због тога
постављало питање попуњавања Окружног комитета. Саветовање је одржано код Брежана и трајало је од 14—17.
маја. На њему је извршена расподела партијских руководилаца по срезовима 22 и донети закључци о даљем раду. Између осталог закључено је да треба убрзати рад на обнављању и јачању организација и припрема за обнављање одреда. Партијски руководиоци су добили задатак да поред
прикупљања оружја и муниције организују мање акције у
својим срезовима.
У априлу су четници у Поморављу и око Пожаревца
почели мобилизацију „војних обвезника". Покушаји да се
она спроведе добровољно пропали су већ после првих зборова, па су четничке команде упутиле „мобилизационе комисије" које су, по списковима израђеним од општинских
управа и равногорских одбора, вршиле присилну регрутацију. Мобилисано је на тај начин само у хомољском срезу
2.000 људи. Крајем априла ове онаге су пребачене на територију младеновачког округа у борбу против Космајског
21
Чланови ОК КПЈ за Пожаревац у то време били су: Божидар Димитријевић Козица, Брана Стојановић Јанко и Богољуб Стојановић Тина.
22
Због малог броја чланова ОК К(ПЈ за Пожаревац, за инструктора Окружног комитета у звишком, голубачком и рамском
срезу одређен је Никола Сикимић Максим. Секретар СП у звишком
срезу уместо њега постао је Ратко Чупић Коста а чланови су били:
Влајко Редић и Алекса Ивковић. На партијсии рад у голубачки срез
упућени су Милоје Милојевић и Никола Ивошевић Вељко, у млавски
Александар Трајксквић Саша, а у срез рамски Михаило Стојадиновић.
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партизанског одреда. Између осталог, оне су узеле учешће у
четничкој аирилској акцији у Подунављу и нападу на Друговац. Крајем маја, ове четничке јединице су се повукле на
свој терен да би се средиле и кренуле према јединицама
XXIII и XXV дивизије НОБ, које су водиле борбе са непријатељем око Соко-Бање. Пошто се у сукобима са Космајским одредом показало да мобилисани сељаци лако бацају оружје и предају се партизанима, за борбе око Соко-Бање мобилисана су старија годишта, под претњом да ће
у случају дезертирања бити предузете репресалије према
њиховим породицама. Али ни ова мера четничких команди
није била довољна. У борби код Буковика њихове јединице
су 22. јуна биле потпуно поражене од IX озренске бригаде.
Отпор су пружили само активни четници а мобилисани сељаци еу се или предавали или бацали пушке и бежали кућама. Да би сузбили дезертерство, четници су се по повратку
у округ најоштрије разрачунали са онима који су побегли из
борбе. Спроводећи нову мобилизацију, њихове јединице су
почеле у многим местима да стрељају сељаке који су побегли из њихових редова. Онима који су бацили оружје
или га предали партизанима наређено је да купе пушке и да
се јаве четничкој команди. Као спонтан отпор отпочело је
бежање и скривање сељака, па су за борбу против њих четници били принуђени да образују посебне јединице.
Опадању морала у четничким редовима доприносио је
у знатној мери политички рад на терену као и мање акције
које су, где год је то било могуће, организовали и изводили
партијски радници. Али су исто тако велику улогу одиграли
и четнички порази у другим крајевима, о чему су се брзо
ширили гласови по целој Србији. За Поморавље су од великог значаја биле акције суседних партизанских одреда
који су повремено залазили на ову територију. Тако је првог маја једна партизанска јединица опггетила стругару у
Троглан-Барама а крајем маја у руднику Равна Река извршен је мањи препад на немачке војнике.
Ноћу 30. јула једна група партизана дошла је у село
Главице код Параћина и порушила мост на железничкој
прузи. Сваку ову акцију народ је жељно дочекивао. Мада се
партизанске јединице са околних терена, због војничке надмоћности непријатеља, нису могле дуже задржати да би организовале партизанску борбу, политички одјек њихових акција био је велики и већ у току лета око 20 омладинаца из
Ћуприје ступило је у Озренски партизансни одред.

»

нова

бригада

587

Предах који су имале партизанске чете у крагујевачком и младеновачком округу није дуго трајао. Почетком
марта недићева СДС је отпочела „акцију детаљног чишћеша
терена београдског округа" сматрајући да су партизани довољно исцрпљени борбама са четницима током јануара и
у првој половини фебруара. У „плану акције" који је израдио
недићевски пуковник Драг. К. Стојановић предвиђено је
окупљање ударних група на Умци, у Раљи, Иванчи и Бегаљици. Као начин дејства и време започињања акције у
овом наређењу је стајало:
„ . . . У току дана ићи лагано, детаљно претресати
и хватати месне партизане, а ноћу вршити детаљне
претресе где се заноћи и увек 50% људства имати у заседама. Почетак рада и покрета 6 марта у 7 часова . . .
Забранити свако ноћно кретање мештана од 18
часова увече до 7 изјутра. Ко год се ноћу примети одмах
отворити ватру без заустављања. Сарадњу из правца с.
Барошевца, Јунковца и Лазаревца, пружиће група
потпуковника Мојсиловића и пуковника Старчевића у
којем циљу им је послат по један примерак овог плана
да би свој рад саобразили овом плану."
(Оригинал у архиви ВИИ.)
Огаптој „акцији чишћења" коју су предузели недићевци придружили еу се и четници Драже Михаиловића, али
сем неколико сукоба са партијским радницима, она није показала никакве резултате. Међутим, за прекид предвиђеног
предаха и отпочињање нових напада партизана само је
делимичан повод био појачани притисак непријатеља. Очекивао се у то време одлучнији продор јединица НОВ у правцу западне Србије па и према овим крајевима. Партијска
руководства и команде су настојале да појачаним оружаним акцијама олакшају њихово наступање и припреме народ
за општи обрачун са окупатором и његовим сарадницима.
У младеновачком округу су већ први уопеси, прве борбе
партизана у марту и априлу 1944. године показале спремност народа да се масовно дигне на оружје. Прва чета Космајског одреда је 16. марта водила велику борбу са грочанскоподунавским четницима у селу Водњу. Четници су разбијени а маса мобилисаних се разбегла кућама. Том приликом ослобођене су неке породице партизана које су четници
осудили на клање и повели са собом из села. У овој борби
погинуо је интендант Прве чете. Десетак дана касније, 26.
марта, Прва чета је извршила напад на четнике у Луњевцу
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и разбила их. У борби су погинула четири четнпка, заробљена је неколицина и заплењено нешто оружја и муниције.
Друга космајска чета се кретала у то време на терену
космајског среза. Њу су 19. марта у Поповићу напали изненада жандарми СДС. У борби је погинуо један митраљезац
и рањен ^комесар чете. Поеле ове борбе чета се пребацила у
Посавину, где је 22. марта разоружала четничку посаду у
Барајеву а 24. марта водила борбу еа четницима код села
Венчана у засеоку Каменица.
Трећа коемајска чета је извршила напад на четнички
штаб батаљона у Ковачевцу и после краћег сукоба растерала четнике, запленивши поред десетак пушака са муницијом и четничку архиву. Крајем месеца, 28. марта, чета је
извршила напад на четничко упориште Кусадак. Разбијени
четници су протерани из села. У овој борби неприј атељ је
имао 6 мртвих, двојицу теже рањених и већи број заробљених.
Успеси партизанских чета при разбијању четника
унели су још више борбености и полета у позадинске војне
Јединице по селима. Петог априла друговачке партизанске
јединице су реорганизоване у батаљон који је бројао 120
бораца. За команданта овог батаљона постављен је Мића
Ранковић. Друговац је већ у то време био познат у целом
врају као „партизанска република". Скоро цело село се јединствено дигло на оружје. На ошптинском одбору истакнута је табла са петокраком и натписом „Народноослободилачки одбор — Друговац". У селу је организована интендатура и „партизански ресторан", где су се хранили и снабдевали партизани у пролазу. Сеоске партизанске јединице су
успешно одбијале све покушаје непријатеља да изненада
упадне у село. На сличан начин организована су и многа
друга партизанска села, од којих се у то време највише истицало село Липе у Подунављу. Пошто је порушила мостове на Језави, липљанска сеоска чета је уепешно бранила село
од непријатеља.
У току априла веће позадинске војне јединице образоване су по многим еелима подунавског и младеновачког
среза. Петоколонашка мобилизација у Подунављу била је на
тај начин потпуно онемогућена а све већи број партизанских сарадника ступао је у чете Космајског партизанеког
одреда.
У шестоаприлском писму упућеном Душану Петровићу Шану и Крагујевачком оиружном комитету Младеновачки ОК К П Ј је о томе писао:
„ . . . Други в а ж а н моменат, код нас је к р а х Недићеве мобилизације у Подунављу, где је једино озбиљније покушао да је опроведе. Омладина пружа ве-
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лики отпор. Тако је последњих дана дошло у партизане: 8 омладинаца из Липа, 8 из Водња, 3 из Врчина и
20 из Сеоне, који су побегли испред Недић-Љотићеве
мобилизације. Слаби, добровољци причају како се они не
боре против партизана („њима свака част") него против чупаваца, мислећи да ће на тај начин лакше мобилисати за себе. Но, без успеха. Успеси Црвене војске,
прелаз у Србији НОВ, огромно су одјекнули у читавом
крају. И у вези са тим ми смо одлучили да организујемо
низ маеовних конференција, сада одмах, по питању борбе
против Недић-Љотићеве мобилизације. Свуда се организују масовне нарочито припремљене конференције,
иокључиво о том питању, одакле ће се јављати у одред.
У исто време организовали смо иеписивање парола у
којима се популарише Црвена војска, Национални комитет, успеси НОВ-е, где се позива народ на отпор против
мобилизације. Такође кроз штампу ћемо појачати рад
на мобилизацији за борбу. Све ове ствари се већ и сада
спроводе. Тако је писање парола спроведено у једном
делу округа. Нарочито је јако одјекнуло то у Смедереву, где су оне исписиване у свим крајевима града па
чак и на среском начелству, општини, гимназији и др."
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Орбије под бр. 5793).
Јачањем одреда, после доласка нових бораца, створени
су крајем марта услови за прелазак на офанзивнију активност партизана. Окружни комитет је због тога одржао
састанак са штабом одреда а затим и писмом захтевао да се
изврши реорганизација у батаљоне и крене у одлучније
чишћење терена од непријатеља. У вези са тим штаб Космајеког одреда је 28. марта затражио од Шумадијског одреда да одрже заједнички састанак на којем би размотрили
ситуацију и донели одлуке у погледу даљег дејства. Првог
априла, први пут после раеформирања Привремене бригаде,
састала су се оба одреда у Шумадији. На састанку је закључено да одреди још извесно време остану раздвојени у
чете. Ради спровођења ове одлуке штабова по повратку из
Шумадије у Подунавље, одржан је састанак и извршена
реорганизација Космајског одреда. На састанку штаба одреда, 7. априла 1944. године, с обзиром на ситуацију као и на
прилив бораца, одлучено је да се формира Четврта чета,
као и да се измене четна руководства. Штаб одреда је сматрао да још не постоје повољни уелови за формирање батаљона, па је четама наложено да самостално појачају акцију на својим теренима. О стању у одреду и изменама у
камандама чета упућен је извештај ОК КПЈ за Младеновац:
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. . . „Бројно стање износи 132 бораца са руководством укључујући ту и групу пожаревљана којих има
око 17. Формирана је четврта чета. Руководства су ова:
Прва чета, космајска — командир друг Опачић (Богдан
Опачић), заменик командира Рајко (Рајко Ђаковић),
политички комесар Кицош (Гаврић Радомир), заменик
политичког комесара Божа омладинац (Стева Стојић),
друга чета, младеновачко-грочанска — командир друг
Мића (Миодраг Ивановић), заменик друг Божа Посавац
(Божа Станковић), политички комесар Војислав (Војислав Вучковић), заменик комесара Родољуб Андрић,
трећа чета, јасеничка — командир Драга Петријевац
(Драга Стефановић), заменик командира Сима, командир пожаревачке чете (Риста Каровић), политички комесар Драга из Осипаонице (Драгомир Савић), заменик
политичког комесара Дола (Добросав Михаиловић), четврта чета, подунавска — командир Светислав Костић —
Брка, заменик Посавац (Живадин Радојевић), заменик комесара Богољуб (Богољуб Милићевић)".
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије под бр. 6272).
Два дана касније, 9. априла, партизани су у Бадљевици
разбили један четнички батаљон а међу погинулима се налазио и командант батаљона Александар Воргић Лала.
Велике невоље су непријатељу у то време задавале
„партизанске републике" по подунавским селима, нарочито
позадинске партизанске јединице у Друговцу и Липама. У
току априла четници су врло често нападали Друговац, настојећи да се пробију у село и униште партизанску власт. О
првом оваквом већем нападу, у саопштењу штаба Космајског одреда које је донео „Космајски борац" бр. 4—5 пише:
. . . „10. IV. разбијени су четници при покушају да
казне Друговац. Једна наша чета, преваливши највећом
брзином 15 километара стигла је у помоћ сељацима,
који су после трочасовне борбе били узмакли пред
многобројношћу чупаваца и ови продревши у село, почели су са покољем. Таман су чупави бандити били
заклали једног сељака, ударила је наша чета с леђа
и страшно их разбила. Убијена су два чупавца а 14
тешко рањено".
Друговчанима је у помоћ притекла Јасеничка чета
Космајског одреда. Потучене четничке јединице понова су
окупљале растурено људство и обнављале нападе. Неке од
ових борби забележене су у наведеном саопштењу штаба
Космајског одреда:
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„ . . . Шеснаестог априла дошло је на исти начин
до борбе код Друговца, где је 15 чупаваца рањено (једног су сељаци моткама претукли).
Ове борбе су имале сјајан одјек у читавом подунавском крају, где су омрзнути дражиновски гадови велика зла нанели народу. Од 8. IV. наше две чете одржале до 20. IV. у осам села подунавског среза низ врло
успелих зборова, који су били одлично посећени и са
којих су се јављали многи нови борци у одред.
Између 24. и 25. IV. напали су четници у јачини од
око 300 људи по трећи пут на Друговац али су опет
претрпели пораз изгубивши око 10 мртвих и много рањених. Сељаци нису имали ни једног рањеног ни погинулог".
Отпор четницима пружала су тих дана и друга подунавска села. Позадинске војне јединице из Водња бориле су
се 13. априла са четницима Грочанске бригаде. После вишечасовне борбе, четници су ипак уепели да их потисну и уђу
у село. Том приликом они су у Водњу ухватили и убили 7
симпатизера и активиста НОП-а. Шеснаестог априла четници су долазећи из села Радинца отворили митраљеску
ватру на жене из Липа које су изашле на гробље. Липљанска чета их је напала и разбила. У овој борби су погинула три четника а од Липљана су рањена два борца.
На терену Подунавља у другој половини овог месеца
партизани су имали још неколико значајних сукоба са непријатељем. Седамнаестог априла извршен је у Суводолу
напад на четнике који су дошли у село да врше мобилизацију. Заробљено је пет четника, од којих су двојипа због
учињених злочина осуђена на смрт. Разбијени четници
су побегли а партизани су поред мобилисаних ослободили и
два сељака које су четници били осудили на клање.
На зборовима које су партизанске јединице одржавале
по подунавским селима, поред партизана и партијских радника иступили су и чланови Партије из ових села. На збору у Суводолу говорио је и један делегат из Друговца који је
позвао суводолце да пођу њиховим примером и да не чекају
скрштених руку да их непријатељ мобилише и изводи на
клање. После говора увек је извођен краћи програм сачињен од хорских песама, рецитација и скечева.
Подунавска и Јасеничка чета имале су крајем априла
још једну велику борбу са Немцима и недићевцима у непосредној близини Смедерева. Мада су биле изненада нападнуте, оне су успеле да потуку и разбију непријатељске је-
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динице. О томе у наведеном извештају Штаба космајског
одреда пише:
„ . . . Двадесетог априла напали су Немци, СДС и
добровољци у Петријеву (подун.) на наше две чете,
које су ту после одржаног збора логоровале. Непријатељоке снаге су биле у јачини од око 200 људи. Наши
борци су гготпуно разбили непријатеља и натерали га у
панично бекство, јурећи за шим све до еамог Смедерева.
Убијено је 8 Немаца и 3 добровољца а много их је рањено. Заплењен је један немачки камион и запаљен.
Такође је заплењена немачка пољска болница. Ми смо
имали 1 -мртвог борца."
Остале две чете имале су мање борбе са четницима на
овојим теренима правећи им заседе половином априла у селима Ковачевцу и Влашки. Половином априла повлачење
једног дела непријатељских снага према јединицама НОВ
које су продирале у Србију ПОВОЈБНО је утицало на јачање
партизанских чета и позадинских сеоских десетина. Тринаестог априла Младеновачки онружни комитет пиоао је
ОК-у за Крагујевац:
. . . „Отпор народа из дана у дан расте и постаје
све жешћи. На терор чупаваца у неким селима Космајског, Младеновачког и Грочанеког среза народ скоро
спонтано пружа оружани отпор. У сва три среза дошло
је до оружаних сукоба између сељака и чупаваца, које
су сељаци успевали да разјуре и разбију. Прилив је у
партизане велики, и има уелова да стално расте. У вези
са таквом ситуацијом код нас и општом ситуацијом
у Србији, а на основу наређења друга Тита, за борбу за
напад на ослабљеног непријатеља, ми смо одлучили да
одмах приђемо мобилизацији за одред и активнијим
и јачим ударима по непријатељу.
Има уелова и изгледа да ћемо формирати један
батаљон."
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије — нерегистрован).
Догађаји еу се, међутим, развијали много брже него што
се у овом писму предвиђало. Крајем априла Космајски одред је бројао преко 200 бораца. Одред је реорганизован у два
батаљона, која су кренула према кратујевачком округу на
састанак са Шумадијоким одредом ради формирања Друге
шумадијоке бригаде.
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На пролазу кроз Мали Пожаревац, где је било седиште
ОК СКОЈ-а, 23 формирана је 24. априла у одреду скојевска
организација. За секретара одредског руководства СКОЈ-а
постављен је Добросав Михаиловић Дола. Поред четних актива, формирана су и батаљонска екојевска руководства.
Приликом преласка кроз космајски срез, одред је 24.
и 25. водио неколико борби са четницима око Губеревца и
Стојника:
„Кад смо кренули из Поповића" — пише у извештају одреда упућеном 28. априла ОК КПЈ за Младеновац — „а пошто је било доста доцкан, то смо осванули
у Парцанима, продужили за Губеревац, тако да смо
стигли у село око 5,30 часова. Наишли смо на једну
групу дражиноваца, коју смо одмах отерали и распоредили се за доручак. Око 10 часова пре подне добијамо
35 другова из Београда, међу њима 16 Руса — заробљеника. Док су они доручковали већ је било 12 часова.
После пола сата примећено је непријатељско кретање у
правцу нас и то са више страна. Одмах, без оклевања,
предузели смо нападе у правцу Стојника, пошто смо
предвидели да је у том правцу најбоље за напад. Великом брзином други батаљон, који је добио задатак да први
пође у суорет непријатељу, ефикасно је извршио задатак који му је постављен. Непријатељ је био отеран, и
не само отеран са првих положаја, него је гоњен и разбијен у потпуности. Губици на непријатељској страни:
10 мртвих и 6 заробљених, око 20 пушака плена и нешто
муниције. На нашој страни није било губитака".
На почетку борбе осетила се нервоза код тек пристиглих бораца из Београда, који су били ненаоружани. Они су
се обраћали командантима батаљона тражећи оружје. Ови су
их „упутили на четнике" и нови борци су, савлађујући узбуђење прве борбе, јуришали без оружја са наоружаним
партизанима, отимајући успут пушке од четника. У току
борбе од одреда се изгубила једна чета и вратила се
према Подунављу.
Док се одред налазио у коемајском срезу и у Шумадији, непријатељ је пожурио да ликвидира „партизанске
републике" у Подунављу. Двадесетог априла Дража Михаиловић је издао наредбу командантима да „очисте смедеревски крај од комуниста", подвлачећи да се „мора ра23
Седиште ОК СКОЈ-а било је у кући Живана и Славке Симић. Изграђена су била ту два склоништа — једно у кући а друго
касније у винограду. ОК СКОЈ-а се ту налазио од децембра 1943. до
20. јуна 1944. године.
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дити брзо јер је време скупо". У овом наређењу Дража је
поново претио својим командантима да ће „све старешине
које нису у стању да рашчисте са комунистима сменити и
довести способне људе, који ће бити у стању да уреде смедеревски крај". Команданту Авалског корпуса Трифковићу наређено је да помогне Лазовићу у чишћењу Подунавља,
а Калабићу да предузме чишћење околина Космаја. Требало је да се „ове акције изведу у најкраћем времену", и
тако детаљно, „како би после њих терен био потпуно чист".
Извршавајући Дражину наредбу, четници су почели
да се припремају за напад на Друговац. За напад на друговачки батаљон прикупљене су 28. априла следеће четничке јединице: Смедеревоки Равногорски корпус, Грочанска бригада Авалског корпуеа, Младеновачка бригада Космајског корпуеа, Опленачка бригада Опленачког гардијског корпуса и Качерска бригада Рудничког четничког
корпуеа. Укупно је сакупљено преко 1500 четника. Напад је
почео у свитање 29. априла. Село је бранио Друговачки
батаљон од 120 бораца наоружаних само пушкама и чета од
25 бораца која се са једним пушкомитраљезом одвојила у
губеревачкој борби од одреда. Али, када је отпочела борба,
око њих се окупило цело село. Жене су у кецељама доносиле у ровове муницију и делиле хлеб борцима. Пуна четири сата одбијао је Друговачки батал>он са партизанима
стално обнављане јурише четника. У саопштењу штаба Комајског одреда које је у броју 4—5 објавио „Космајски
борац" каже се о овој борби:
„Борба се водила око 4 часа и четници су изгубили око 60 мртвих и много рањених. Ми смо имали
три мртва борца и четири сељака из позадинске јединице.
Четници су за одмазду попалили многе куће и поклали
око 100 људи, већином стараца и жена (заклано је
тачно 75 Друговчана — прим. ред.) пошто су се остали
повукли заједно са партизанима. Народ је огорчен и
даље пружао отпор. 30 априла сачекали су сељаци и
неколико партизана једну групу чупаваца, која се враћала из Друговца са напљачканим пленом (качерску
четничку бригаду дочекале су у Ковачевцу сеоске десетине са члановима СП партије и СР СКОЈ-а —
прим. ред.). Чупавци су растерани а заробљен је један чупави бандит из Блазнаве, кога су чупавци оставили рањеног у колима и разбежали се. Зликовац је
одмах на лицу места стрељан. Заплењено је 7 пушака,
три ћебета, много војничких чутура и разних других
ствари, које су биле опљачкане."
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Четници су у Друговцу извршили многобројне злочине.
Поред спаљивања села и клања свих оних које су уопели
да похватају, пљачкали су све што се могло понети. У торбама које су заплениле ковачевачке десетине са партијским
раднициима налазиле су се опљачкане и такве ситнице као
што су сломљене писаљке, старе ђачхе цртанке и писанке, комади оловака, црево за точење ракије, поцепани опанци, комади свећа и др. Пошто су се четници повукли,
Друговчани су се вратили у село.
Сутрадан је непријатељ извршио напад и на другу
„партизанску републику", село Липе. У Смедерево су тога
дана пристигле прве јединице немачке „казнене експедиције". Поеле низа неуспелих покушаја, љотићевци су 30.
априла продрли у село, запалили 58 кућа и стрељали 16
партизанских сарадника. Али овога пута они нису смели
дуго сами да се задрже у селу. Тек два дана касније пристигле су им у помоћ немачке јединице. Под заштитом немачких тенкова оправљени су порушени мостови на Језави.
Немци и љотићевци су блокирали село, али је већина сељака успела раније да се склони из блокаде.
После проласка кроз Липе, немачка „казнена експедиција" је 3. априла ушла у Суводол и Друговац. Како је
народ био углавном побегао из села, Немци су довршили
четничку пљачку и запалили још неколико кућа.
Продирање непријатеља у села није изменило ситуацију у Подунављу. Народ је и даље пружао отпор непријатељу не само у овим него и у другим селима, а при наиласку њихових јачих јединица, читава села су бежала у
оближње шумарке и јаруге штићена од позадинских војних
десетина. После упада непријатеља у ова еела, позадинске
јединице из Друговца и Липа повучене су у Космајски одред.
Од новопридошлих бораца и партизанеке чете која се нашла
у Друговцу формиран је Трећи батаљон Космајског одреда, о чему је батаљонски партијски биро 1. маја обавестио заменика политичког комесара Космајског одреда:
„Руководство овог батаљона је следеће: Богдан
Опачић, командант батаљона, њему заменик Миодраг
Ивановић, политички комесар Војислав Вучковић, њему
заменик Драгомир Гаврић-Кицош (штаб батаљона).
Руководство прве чете: командир Душан Ацић-Лука,
заменик Живојин Стефановић, политички комесар Радисав Јанковић, заменик Драгољуб Ристић. Руководство друге чете: командир Мића Ранковић, заменик
Десимир Милошевић, пол. ком. Богољуб Милићевић,
заменик Мирослав Миловановић. Руководство треће
чете: командир Војислав Илић, заменик Видоје Домазетовић, пол. ком. Ђорђе Гостовић, заменик Живота Но38*
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вакоеић-Дика. Санитет. реф. Анка Вајндорфер, интендант ЈБубиша Васић.
Организационо етање батаљона: батаљон броји
16 партијаца и 4 кандидата . . . У свим четама постоје
активи СКОЈ-а, а обавезно је батаљонско руководство
Скоја. СКОЈ ипа потребне инструкције и ради. Образован је батаљонски биро еастављен од заменика пол.
ком. чета и секретара бат. парт. (мисли се на партијску
јединицу при штабу — прим. ред.) јединице" .. .
Друга два батаљона космајског одреда налазила су се
у Шумадији, где је тих дана формирана Друга шумадијска
бригада НОВ Србије. Ноћу 7. маја Космајци су опколили
четнике у Дрлупи и потпуно их разбили. У борби је погинуло
7 четника. Деветог маја Коомајеки и Шумадијски одред напали су четнике на Дучинској коси. После краћег али оштрог
сукоба четници су напуетили положаје и побегли. Само у
току месеца априла, према саопштењу штаба одреда у
мајском броју „Космајског борца", уништиле су јединице
Космајског одреда 8 Немаца и 103 домаћа издајника (дражиноваца и недићеваца), рањено је преко 60 непријатељских
војника а заробљено 10. Коемајски одред је изгубио 4 сељака
из позадинских јединица.
Почетком марта 1944. године учестали су сукоби и
борбе еа непријатељем и на територији Првог шумадијеког
партизанског одреда. У овом периоду нарочито је била
активна Колубарска чета. Првих дана марта она се на Шутици код Марковића кућа сукобила са око 60 жандарма
из Аранђеловца. Борба је трајала пуна два часа. Партизани
су се најпре повукли, а затим извршили јуриш и протерали
жандарме.
Колубарска чета је затим извршила неколико диверзија. Уништени су уређаји и демонтирана железничка станица Рудовци а на речици Пештану запаљен је и срушен
мост. Између Рудоваца и Даросаве партизани су сачекали у
заседи железничку композицију, која је налетела на порушени мост и преврнула се у Пештан.
Неколико мањих диверзија извршила је тих дана и
Орашачка партизанска чета. Половином марта ова чета је
изненада нападнута у орашачком засеоку Гајевима од Немаца и жандарма СДС. Повлачећи се у борби испред немачких војника, партизани су упали у заееду жандарма из
Аранђеловца. Партизани су успели да се пробију, али су том
приликом погинули комесар чете Никола Десница, командир
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вода и једна партизанка које су непријатељски војници мртве изложили у Аранђеловцу.
Осамнаестог марта обе чете Првог шумадијског одреда
нападнуте су од четника и жандарма из Белановице на
Чађавцу код Босуте. После трочасовне борбе, у којој је
погинуло 6 жандарма и већи број четника, непријатељ је
натеран у бекство. На Чађавцу су погинула и гри борца
Шумадијоког одреда. Тежа борба са четницима вођена је
21. марта у селу Трбушници. Ту су биле концентрисане две
колубарске и једна качерока четничка бригада. Под притиском непријатеља партизани су се повлачили према Барзиловици. У овој борби рањена су три борца Првог шумадијског
одреда. Сутрадан су ове четничке бригаде понова напале
партизане у Рудовцима.
Поред низа мањих акција, једну од већих диверзија
Шумадијски партизански одред извршио је у рудницима
угља у Мисачи. Ове руднике су поред жандарма СДС чували
и четници Драже Михаиловића. У краткој борби непријатељ
је био разбијен а партизани су демолирали рудник и уништили машине и инсталације.
Првога априла у Даросави су се састали Шумадијски и
Космајоки одред. Како између окружних комитета тако и
између штабова одреда постојала је у то време веома
тесна сарадња. Приликом ових сусрета разматрана је слтуација у једном и у другом округу и усаглашавана је активност у војном погледу. Док су одреди логоровали између
Даросаве и Венчана, једна партизанска чета је била избачена према Вагану као обезбеђење од изненадног четничког
напада. До тога напада је убрзо и дошло. Пошто су одбили
четнике, партизани су кренули на Ваган и ту посели положаје. Уз пут су јуришем растеране четничке заседе и у тој
борби је погинуло 4 четника. Припуцавајући издалека, четници се нису усудили да крену према партизанским положајима.
После ове борбе, Космајски одред се вратио према
Подунављу. Шумадијски партизански одред је остао на свом
терену. Најчешће борбе са жандармима и четницима вођене су у селима Трбушници и Даросави. У трочасовној борби на Дрењаку и Даросави партизани су разбили две четничке бригаде које су на том простору биле поселе положаје.
Током целог априла чете су са партијским радницима
спречавале равногорску мобилизацију, која је нарочито
масовно вршена у опленачком срезу. Да би епречили да
то чине по многим селима организоване су полуилегалне
десетине, од којих је најактивнија била у селу Прогоревцу.
У више наврата она је отварајући ватру са косе изнад села
спречавала четницима улазак у село.
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Са приближавањем пролећа Окружни комитет је одлучио да предузме мере за прелазак на одлучније борбе са
непријатељем. У вези -са тим 17. и 18. априла одржано је
партијско саветовање руководилаца при Првом шумадијском
одреду. Поред комесара и командира, присутан је био и Душан Петровић Шане. Разматрани су недостаци у раду одреда
и утврђени закључци чијим је спровођењем одредска партијска организација требала да отклони те недостатке. Између осталог, требало је појачати политички и културни рад
у јединицама и са народом. Штаб одреда је израдио 15 тема
најпречих за војничко образовање бораца и руководилаца.
У закључцима саветовања, између осталог, се каже:
„Наш батаљон имао је прилично губитака у зиму 1943-44 године. Губици које смо ми имали дошли
су као резултат недовољне будности (случај у Орашцу
—Гајеви и случај у Босути), где омо дозволили да
нам се непријатељ неприметно привуче, изненади нас,
или недовољна обавештеност са коликим снагама непријатељ располаже, улазили смо у борбу, па смо
били после приморани да се повучемо због вишеструке
надмоћностинепријатеља, (случај на „Дрењаку", гденам
је погинуо друг Ммлош и случај у Трбушници), што је
доводило до губитака . . . "
(Оригинал у Институту за историју радкичког покрета Србије под бр. 8180).
Критика војних руководилаца и партијских организација у одреду због наведених појава била је оправдана.
Па ипак, баш чињеница што су партизанеке чете увек примале борбу, без обзира на бројност непријатеља који је нападао, била је значајан чинилац у општој војничкој и политичкој ситуацији на терену. Наилазећи увек на одлучан
отпор партизана, непријатељ је, поред губитака у људству,
још више губио у моралном погледу чак и онда када су се
партизани у току борбе морали повлачити.
Априлско саветовање и сређивање Шумадијског батаљона, односно Првог шумадијског одреда било је корак
ближе ка формирању нових јединица у овим крајевима
Србије.
ДРУГА ШУМАДИЈСКА БРИГАДА
У априлу 1944. године покушале су да се пробију из
Босне према централној Србији II пролетерска и V крајишка
дивизија. Са непријатељским снагама сконцентрисаним из
свих крајева Србије вођене су тешке борбе око Повлена,
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Косјерића и Ваљева. Глаеови о борбама у западној Србији
брзо су се проширили и у ове крајеве. Али су наде и
овога пута биле краткотрајне. Непријатељ је успео да потисне ове две дивизије НОВ, а затим се са још већом ж е стином оборио на партизанске одреде у Шумадији.
Ефикасније супростављање непријатељским намерама,
бржа мобилизација народа за борбу и координирање операција са операцијом дивизија НОВ које су стојале на
граници Србије захтевали су да се на овом простору поред
партизанеких одреда приступи формирању нових јединица Народноослободилачке војске. Због тога су ОК КПЈ за
Крагујевац и ОК КПЈ за Младеновац одлучили да се издвоје борци из Првог шумадијског и Космајског одреда и образује Друга шумадијска бригада НОВ Србије.
Крајем априла Шумадијски одред се састао са Космајцима у Даросави. На састанку штабова одреда уочи 1.
маја којим је руководио у име ПК КПЈ за Србију Душан
Петровић Шане разматране су мере за формирање бригаде.
Одлучено је да се у њу поред бораца једног и другог одреда укључе и новопридошли борци из Београда. За команданта бригаде постављен је дотадањи командант Космајског одреда Иван Стефановић Срба, за заменика команданта Бранко Ковачевић — „Жика Морнар", за политичког
комесара Душан Репац — „Пера књижар", а за заменика политичког комесара одређен је Славко Зечевић Влада али овај
није примио дужност. Приликом формирања бригада је имала
два батаљона са укупно 200 бораца.24 Из Космајског одреда
за бригаду је издвојено 120 бораца, тако да су у одреду са
руководством остала 102 партизана. За команданта одреда
постављен је Риста Каровић Сима. Формирањем бригаде
знатно је смањен и Шумадијски одред, у којем је после издвајања бораца за бригаду остала само једна чета од 35 партизана. Командир ове чете био је Душан Павловић Бора.
Приликом формирања бригаде одлучено је да све т р и ј е динице прославе 1. мај на Медведњаку између Даросаве и
Венчана. Међутим, уочи одласка на прославу примећено је
груписање непријатељских снага, па је одлука промењена.
Партизанске јединице су пристизале на Медведњак али су
одатле одмах упућиване према Прогоревцу. Ујутру 1. маја
Медведњак су блокирале јаке четничке и недићевске снаге. Партизани су се у Прогоревцу постројили за прославу.
Обавештени, међутим, о концентрацији четника према Мед24

Команде батаљона су сачињавали: у 1. бат. командант Душан Поповић Вуја, политком Јова Роган, зам. команданта Света
Андрић, зам. политкома Димитрије Кораћ Димче; у 2. бат. командант
Живомир Белошевац Бора, заменик команданта Миле Прокић, политичви комесар Драгутин Павличић Душко а заменик политкома Рада
Вујачић.
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ведњаку, они су прекинули свечаност и кренули према Вагану. Други батаљон је успео да потисне четнике са виса и
да одатле упути једну чету у село. На левом крилу, где је
била главна концентрација непријатеља, 1. батаљон није
успео да потисне четнике и жандарме ни после неколико
јуриша. На једној и на другој страни било је знатних губитака. Од Вагана Друга шумадијска бригада се повукла у
Гараше а четници у Трбушницу.
Преко Гараша партизани су се пребацили на Букуљу,
где је као претходне године међународни празник рада
прослављен тек другог маја.
Почетком маја у космајском срезу Друга шумадијска бригада, Космајски и Шумадијски одред водили су неколико
борби са четницима. Трећег маја у Дучини код шуме Зорољин Космајци су разбили једну групу четника. У борби
је смртно рањен секретар одредског бироа СКОЈ-а Добросав Михајловић Дола. Седмог маја бригада је са одредима
опколила и разбила четнике у Дрлупи а деветог је вођена
борба са четницима на Дучинској коси. После ових борби
Космајски одред је остао на свом терену а бригада и Шумадијски одред су кренули према Даросави.
Појава бригаде и први ударци нанети непријатељу на
овом простору убрзо су довели до концентрације четничких
снага према овој партизанској јединици. Четници су посели
Ваган и стално довлачили нове јединице са намером да разбију партизане и „очисте" партизанска села око Аранђеловца. Једанаестог маја Душан Петровић Шане, који је у име
Покрајинског комитета КПЈ за Србију непосредно руководио бригадом, одржао је на коси између Даросаве и Прогореваца састанак са штабом бригаде и командом Шумадијског одреда. Одлучено је да бригада крене према Космају.
С обзиром на веће могућности за придолазак нових бораца,
како са терена тако и из Београда требало је да она у младеновачком округу бројно ојача, да се снабде боље муницијом и истовремено избегне главни удар непријатеља. Шумадијеки одред је упућен према Колубари.
Међутим, кривицом штаба, бригада није исте ноћи
кренула у одређеном правцу. Она се само пребацила у
други крај села Даросаве и ту у једној шумици остала да
проведе сутрашњи дан. Што је још горе, небрижљивошћу
истог штаба постављена су недовољна обезбеђења, с обзиром на близину и јачину непријатељских снага, а како још
ни она нису контролисана, борци у заседи и стражари су у
свитање задремали. Тако су четнички стрељачки стројеви
већ били зашли у шуму у непосредну близину логора када
је заседа отворила ватру. Од четничке ватре из непосредне
близине у логору се направио метеж међу сањивим бор-
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цима. У општој пометњи главнина се повлачила у нереду
према долини речице Пештан. Ту су понова на њих са свих
страна налетели четници, који су, знатно бројнији, имали
предност у борби прса у прса. Успевши ипак да се пробије,
главнина бригаде се повлачила према Вагану, који су већ
поселе јаке четничке јединице. Упркос непријатељској ватри, челна група уепела је да направи продор кроз њихове
положаје. Тако су се из логора код Даросаве пробиле само
две групе, једна од 70—80 и друга од 40 бораца. Али су и ове
групе у каснијим борбама са четницима делимично разбијене. Приликом разбијања Друге шумадијске бригаде погинуло је, рањено и заробљено око 90 бораца. Био је то најтежи пораз који су партизанске јединице претрпеле у централној Србији.
Четничке јединице су такође имале прилично губитака. После борбе код Даросаве, само је у Тополу донето неколико мртвих и 30 рањених четника. Па ипак, њихови губици су били знатно мањи од губитака бригаде. То је омогућило за краће време четницима да се среде и појачају терор у Шумадији. Наетављајући претресе терена, они су
сутрадан код Венчана опколили једну групу бораца из разбијене бригаде. У вишечасовној борби погинуло је 7 партизана.
Крстарећи по Шумадији, четничке колоне су се обориле најжешће на већ позната партизанска села. Свуда су
вршена масовна батинања, покољи и пљачка. Стоку одузету од сељака четници су клали за своје јединице или је
„продавали" онима од којих су је и опљачкали. У овим покољима знатне губитке су претрпеле организације на терену како у чланству тако и у руководећем кадру.
Током целог маја партијска руководства у крагујевачком округу, поред политичког рада по селима, окупљала
су борце који су се изгубили од бригаде, вршећи успут
препаде на четнике и друге мање акције. У пркос четничком терору, у ове акције су се у све већем броју укључивали и партизански сарадници из позадине. Обнављане су
стално организације у оним местима где је непријатељу
пошло за руком да их ослаби или уништи, и одржаване су
бројне политичке конференције. Релативно сређен рад партијских руководстава, и поред присуотва јаких непријатељских снага, омогућен је тако што су по налогу Окружног
комитета у многим селима била изграђена склоништа за
рањенике, илегалце и партијске технике. Само у 12 села на
територији Крагујевачког окружног комитета КПЈ постојало
је у то време 58 оваквих земуница. Од тог броја у Даросави
24, Бањи 8, Врбици 6, Прогоревцима 5, Орашцу и Буковику по
3 а у Копљарима и Брајковцу по 1. Добро организован по-
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литички рад, опречио је непријатеља да стекне морално
преимућство после борбе код Даросаве и да се учврсти у
овим крајевима.
•АУ време када су се четници из западних крајева груписали према крагујевачком округу, њихови корпуси и бригаде из источне Србије и са Југа пребациле су се на територију младеновачког округа. О томе се говори и у извештају ОК КПЈ за Младеновац од 25. маја 1944. године:
„Ситуација је код нас у знаку озбиљне четничке
реакције у целом округу. Нарочито је њихова активност
појачана у Подунавском и Јасеничком срезу. Тамо су
поред сталних четничких снага стигле и веће четничке
формације из Хомоља, од Мораве, и то у великом броју од око 1500—2000. Ти четници углавном у прво време тактизирају: не бију, не кољу, чак ни у куће не залазе, не пију. Но, то не доводи ни до каквих успеха —
народ их страховито мрзи. Подунавље које је претрпело
огроман терор, добро се држи. Свуда четници говоре
о свом споразуму са Немцима и отворено се с тим хвале
на зборовима. Чујемо да се брадап. чупавци јавно крећу
по Београду, а на нашем терену се чупавачки команданти јавно састају са Немцима и њиховим командантима".
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије под бр. 5364)
Четничке колоне су се тих дана кретале на све стране
изгонећи становнике по селима на зборове против комуниста. Потпун неуспех ове „војно-политичке акције" нагнао
их је убрзо да прекину са тактизирањем и понова отпочну
са покољима, батинањем и претњама. Али захваљујући снази
организација на терену, четнички терор је само појачао отпор народа и повећао прилив бораца у Космајски партизански одред. Половином маја, још пре прикључења 3. батаљона, у одреду су била 123 бсрца, међу којима 15 чланова, 6
кандидата за чланове КПЈ и већи број скојеваца. Долазили су нови борци са села а повећао се и прилив из околних градова. У другој половини маја, из Београда је дошла
група од 24 нова борца, а преко скојевске организације у
Смедеревској Паланци припремано је бекство у одред једне
веће групе логораша. О томе су 22. маја 1944. године омладинци из паланачког логора писали Среском руководству
СКОЈ-а за срез јасенички:
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. . . „Ми смо ти већ два пута тражили упутства шта
да предузмемо овде и послали смо конкретне предлоге.
Нисмо до сада добили одговор, да ли зато што одред
има, како чујемо, велике борбе или из неког другог разлога. Међутим, ситуација је код нас врло озбиљна и
тешка, те је треба хитно ретхгити. Овде у Заводу се сада налази специјална полиција, која ислеђује један
прилично неозбиљан покушај бекства, који је покушала да изврши једна група на своју руку. Полиција ислеђује и паланачки СКОЈ у Заводу. Прети се стално
расформирањем старих питомаца који су дуго у Заводу и изолатора, у коме су затворени политички непоуздани. За Видовдан ће сигурно бити велико ликвидирање поштених људи, те би се требало нешто урадити
хитно. Ми се овде осећамо довољно јаки за ма какву
акцију. Потребно нам је да одред дође уговорене ноћи
у близину Завода на један-два км. да нас прими и да
нас обезбеди од напада из самог града" . . .
(Оригинал у Институту за иеторију радничког покрета Србије под бр. 5750).
Крајем маја прихваћена је ова група од двадесетак
омладинаца која је побегла из паланачког логора. Космајском одреду се прикључило 25 партизана из разбијене
Друге шумадијске бригаде. Доласком у састав одреда и 3.
батаљона, он се повећао на око 250 бораца. Али, поред општег пружања подршке народноослободилачком покрету и
спремности народа, посебно омладине, да крене у борбу,
вест о поразу Друге шумадијске бригаде тешко је деловала
на све партизане. Велики број новодошлих бораца без ратног искуства још више је отежавао ситуацију и штаб одреда
је био присиљен да избегава све оне сукобе са непријатељем
код којих није био сигуран у потпун успех. Међутим, 25. маја
у шуми између села Дубоне и Шепшина партизане је напала
Младеновачка четничка бригада помогнута од суседних
четничких јединица. Све стрепње штаба показале су се сувишне. Одлучним јуришем борци су после краће борбе потпуно поразили непријатеља. Убијено је и заробљено око 50
четника. 25
Ова победа, мада није представљала нарочити успех,
с обзиром на однос снага, значајна је као почетак низа успеха над четницима, који су се после пораза бригаде и пристиглог појачања из Хомоља били осилили. Коомајоки одред је 3. јуна дочекао у заседи четнике између Суводола и
25

Извештај штаба одреда у Институту за историју радничког
покрета Србије, под бр. 6396.
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Друговца. Погинула су у борби 2 четника а партизани су
запленили неколико пушака и један аутомат. Сутрадан, 4.
јуна, извршен је напад на Селевац, где се налазио Смедеревски и делови Коомајског четничког корпуса, као и неке
њихове јединице пребачене из Хомоља. Муњевитим нападом,
за нешто више од једног сата борбе, партизани су потпуно
поразили четнике. Погинуло је 11 а заробљено 27 четника.
Заплењено је 27 пушака, већа количина муниције и друге
опреме. Четници су се понова прикупили а сутрадан, 5 јуна,
одред их је опет разбио код Суводола. У борби је погинуло
10 четника а остали су се разбежали. После ових борби партизани су прешли пругу Београд—Мала Крсна, разгонећи
четнике на простору између пруге и Дунава. Већи сукоб са
четницима Космајски одред је имао код села Сеоне. У овој
борби непријатељ је такође разбијен а у њој је погинуо и
један борац Космајског одреда.
*

Пуних 15 дана, све до 1. јуна, окупљали су се преко
партизанских и партијских веза у Шумадији и Космају расути борци Друге шумадијске бригаде. Командант и комесар
бригаде, са групом од тридесетак бораца, пребацили су се
почетком јуна у младеновачки округ да би извршили попуну и окупљање бораца бригаде. Већ 6. јуна батаљон се код
Водња сукобио са четницима. Непријатељ је разбијен и у
борби је погинуло 5 и заробљено 12 четника. Заплењено је
5 пушака и 130 метака. Осмог јуна је код Колара вођена
борба са жандармима СДС и четницима. Погинула су три
недићевца и један четник а партизани су запленили 4 пушке и 120 метака. Два дана касније, у Ковачевцу је заробљено и стрељано 5 петоколонаша. Ојачан извесним бројем бораца из Космајског одреда и новодошавшим, за ових неколико дана батаљон се више него удвостручио. О томе су
14. јуна командант и комесар бригаде писали члану ПК КПЈ
за Србију Душану Петровићу Шану:
„ . . . Ми смо овамо извели неколико акција а имали
смо и борбе са чупавцима. Жртава нисмо имали, а није
било ни рањених . . . Примили смо нових другова из
Београда, има доста металаца.
Организован је политички и војни курс који показују добре резултате. Са муницијом стојимо доста
добро, имамо три п. митраљеза на 84 борца, имамо у
овом батаљону три чете (једна омладинска). Свакодневно одржавамо политичке и војне часове. Овај батаљон
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располаже са добрим људством и оспособљен је за све
акције..."
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије под бр. 5745).
У првој половини јуна овај батаљон Друге шумадијске
бригаде и Космајски одред кренули су ка крагујевачком
округу да би се састали са осталим борцима бригаде који су
били окупљени око Шумадијског одреда. На пролазу према
Шумадији бригада и батаљон су ноћу између 14. и 15. јуна
извршили напад на Сопот, среско место космајског среза.
Приликом заузимања варошице погинула >су 3 жандарма
СДС и 5 четника, међу којима и четнички командант батаљона Пешић. Партизани су изгубили два борца.
Сутрадан су се одред и бригада упутили према Баћевцу, где су до вечери водили борбу са четницима Авалског
четничког корпуса и жандармима. Погинула су три недићевца и четири четника. Шеснаестог јуна партизане су напале немачке јединице помогнуте тенковима. Повлачећи се
под борбом према селу Сибници, они су напали посавске
четнике. У тој борби погинуло је 12 а рањен је или заробљен
већи број четника. Од партизана је лакше рањен заменик
политичког комесара Космајског одреда ЈБубомир Ивковић
Шуца. Од четника је заплењено 9 пушака, револвер и 120
метака. 26 . Свака заплењена пушка и еваки метак били су
тих дана веома драгоцени због сталног придолажења нових
бораца за које није било оружја.
По доласку у Шумадију извршена је реорганизација
Друге шумадијске бригаде, у њу је укључена раније издвојена чета Шумадијоког одреда, батаљон преостао од бригаде
и известан број накнадно издвојених бораца из Космајског
одреда. Бригада је тада бројала око 300 бораца, подељених
у два батаљона. 27 Поред ова два батаљона, формирана је
и посебна Ударна чета која је била везана непосредно за
28

Документ број 5454 у Институту за историју радничког поСрбије.
Извршене су том приликом и неке измене у командном кадру:
за команданта је постављен Живомир Белошевац Бора, за политичког комесара Славко Зечевић Влада, за заменика команданта
Радивоје Ћусловић, за начелника штаба Миливоје Јаковљевић, за
санитетског референта Жарко Бесара, за интенданта Видан Мићић.
У командама батаљона били су: у 1. батаљону за команданта Богдан
Опачић, заменика команданта Веља Јоксимовић, политичког комесара Јова Роган; у 2. батаљону за команданта Душан Павловић —
„Бора ранилац", за заменика команданта Милорад Прокић Миле, за
политичког комесара Драгутин Павличић — „Душко Крцун", за
заменика политичког комесара Рада Вујачић Ружа. Нешто касније по
сређивању партијске и 'Омладинске организације за секретара бригадног комитета СКОЈ-а повучен је са терена Петар Марић Јастреб,
дотадањи члан ОК СКОЈ-а за Младеновац.
крета

27
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штаб бригаде28. На терену Крагујевачког окружног комитета
остала је по реорганизацији бригаде група бораца која се
по потреби раздвајала ради вршења акција у орашачком и
колубарском срезу. Укључење главнине Шумадијеког одреда у бригаду било је потребно да би се повећао број искуснијих бораца и бригада кадровски ојачала, а и да би успешније разбијала четничке концентрације. Малобројан партизански одред није могао да ступа у отворене борбе и напада
бројно далеко надмоћније четничке корпусе, којима су лако
могле да притекну у помоћ окупаторске и друге петоколонашке јединице.
Требало је да бригада, у садејству са другим јединицама Народноослободилачке војске, онемогући учвршћивање
непријатеља на овом простору и убрза мобилизацију народа
у оружану борбу против окупатора и његових сарадника.
Реорганизована Друга шумадијска бригада је 27. јуна напала Руднички четнички корпус у Дудовици. Четници су ту
припремали велику проелаву Видовдана, за коју су доведени
и глумци из Београда. После краће борбе са обезбеђењима,
бригада је на јуриш растерала њихову главнину и штабове.
Погинуло је 15 четника, међу којима и један поручник.
Том приликом заплењена је целокупна архива Рудничког
четничког корпуса. У овом сукобу бригада је имала једног
рањеника. Похватане Београђане, које су четници довели на
прославу, партизани су после одржаног митинга пустили
кућама.
Растеривање четничког корпуса у Дудовици представљало је видан политички успех. Штавише, ослобођени грађани су по повратку у Београд били најуверљивији агитатори о снази народноослободилачког покрета и четничкој немоћи. Још значајније је било то што је сукоб у Дудовици
био, у извесном смислу, преокрет за четнике, који су се у
крагујевачком округу били знатно осилили после разбијања
бригаде у Даросави.
БОРБЕ СА ЈЕДИНИЦАМА „ПРИВРЕМЕНЕ КОМАНДЕ
ШУМАДИЈСКИХ ЧЕТНИЧКИХ КОРПУСА"
Друга шумадијска бригада је после реорганизације, у
јуну 1944. године, брзо израела у снажну јединицу која је
са успехом разгонила четничке корпусе по Шумадији. У својим операцијама она се могла ослањати на Коемајски партизански одред, који је, дејствујући у непосредној близини
28
Командир Ударне чете био је Бранко Ковачевић — „Жика
Морнар", заменик командира Света Андрић, политички комесар Аца
Лупшић.
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Београда, задавао озбиљне ударце непријатељу. Партијска
руководства су у то време развила обимну активност на јачању позадинске организације и органа народне власти. На
тај начин је на овом простору створен ослонац будућим
операцијама за коначно ослобођење Србије.
Одлагање продора Друге пролетерске и Пете крајишке
дивизије према централној Србији било је нова прилика за
непријатеља да се усредсреди на партизанске јединице у
крагујевачком и младеновачком округу. Уништење партизанских снага на овој територији било је половином 1944. године
прека потреба за непријатеља, јер су те снаге, дејствујући
на најважнијим комуникацијама, могле да постану велика
ометња за прегруписавање немачких трупа са југа у данима
када се Црвена армија приближавала Балкану. На другој
страни, оне су својим дејством угрожавале позадину непријатељских снага које су покушавале да зауставе продирање јединица Народноослободилачке војске у Србију и ширење слободне територије са југа, где су се око Топлице и
Јабланице већ образовале прве српске дивизије НОВ. За
равногорске планове је присуство партизана у Шумадији
посебно представљало рушење евих илузија о преузимању
власти од окупатора и учвршћивању у Србији до долаека
савезника. Отуда су већ у мају многе четничке јединице
пребачене на ово подручје. Делимични успех напада на бригаду код Даросаве пружио им је тих дана краткотрајно
охрабрење. Али су порази четника у Подунављу, Јасеници
и око Космаја, као и појава бригаде у Дудовици поново показали да је и ова равногорска „офанзива" пропала. Четничка врховна команда је због тога у јуну 1944. године образовала „Привремену команду шумадијских корпуса", и ставила јој у задатак да „ликвидира комунисте у околини Београда". У наредби коју је тим поводом издао Дража Михаиловић између осталог пише:
„ . . . Да се организује привремена команда шумадијских корпуса са задатком чишћења и дефинитивног уништења комунистичких група и симпатизера
на територији ниже наведених корпуса. У састав привремене команде улазе: Авалски, Смедеревски, Руднички, Опленачки и Космајски гардијски корпус.
Надлежност ове привремене команде шумадијских корпуса биће искључиво акција против комуниста на означеној територији. Ради веће прецизности управљања,
командант Авалског корпуса мајор Трифковић издаваће
наређења свим д е л о в и м а . . . "
(Оригинал у архиви ВИИ.)
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Спроводећи ову наредбу врховне комане, четнички корпуси су, помогнути од Немаца, Бугара и недићеваца понова
покушали да иокористе бројну премоћ и угуше народноослободилачки покрет у Шумадији. Жестоке борбе са овим
непријатељским снагама вођене су током јуна и јула око
Аранђеловца и скоро по свим срезовима младеновачког округа, нарочито у Подунављу. Не испуштајући иницијативу,
Друга шумадијска бригада и Космајски партизански одред
разгонили су вишеструко бројније непријатељоке групације.
Један за другим ређали су се порази који су још једном
осујетили окупаторскочетничке планове и омогућили даље
јачање покрета у овим крајевима. На територији крагујевачког и младеновачког округа постигнут је у овом периоду
знатан напредак у погледу учвршћивања организација, деловања среских руководстава и ереских народноослободилачких одбора.
л

У -првој половини јуна одржан је састанак Окружног
комитета КПЈ за крагујевачки округ, на којем је детаљно
анализирана еитуација на терену и одређени даљи задаци у
раду. Састанак је трајао три дана — 12. 13. и 14. јуна.
У то време на територији овог округа било је укупно 65
чланова и 30 кандидата за чланове КПЈ 29 . Партијска руководства постојала су у орашачком и качерском срезу
од по три а у колубарском од четири члана. У осталим срезовима, крагујевачком, лепеничком и гружанском, радили су
поједини партијски радници а вршене еу припреме за попуњавање партијских руководстава. Најјача организација
била је у то време у орашачко-опленачком срезу. Тамошња
организација је бројала 24 члана и 10 кандидата. По селима
је било 5 народноослободилачких одбора, 6 актива СКОЈ-а,
са укупно 27 чланова и 5 одбора УСАОЈ-а.
На састанку Окружног комитета оцењено је да су од
окупаторскочетничког терора организације у позадини претрпеле знатне губитке, да су разбијени и ослабљени многи
народноослободилачки одбори. Оријентисане на борбу са
четницима, позадинске партијске организације, па и поједини
партијски радници, запостављали су често организациони
рад на терену. Окружни комитет је закључио да се поменуте
слабости морају најхитније отклонити. Одлучено је да се
ојачају новим члановима постојећа и формирају нова среска
партијска руководства у свим орезовима. Попуњен је такође и ОК СКОЈ-а са три нова члана, а омладинској ор29
Према док. бр. 10052 у Инстмтуту за иеторију радничког покрета Србије.
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ганизацији је постављено да више пажње посвети стварању
одбора УСАОЈ-а по свим селима у округу. Посебно су
истакнути задаци у погледу даље изградње органа народне
влаети. Одлучено је да се формира Окружни народноослободилачки одбор и да се приступи интензивнијем раду на
обнављању и јачању месних народноослободилачких одбора,
без обзира што су под четничким терором били „тешки
услови за њихово проширење" и функционисање као органа
власти.
Како је ових дана због велике потражње партијског
и пропагандног материјала окружна партијска техника била
преоптерећена послом, одлучено је да ова среска партијска
руководства формирају своје тхнике за умножавање летака
и брошура. Поред тога, стављено им је у задатак да изграде
већи број склоништа за смештај и лечење рањеника.
Спровођењем евих ових закључака већ у току јуна
знатно су ојачале организације у целом округу, а нарочито
у орашачком и колубарском срезу. Организационо-политички рад на терену у знатној мери је олакшало и разбијање
четника у борбама које је у овим крајевима водила Друга
шумадијока бригада.
После разбијања Рудничког четничког корпуса у Дудовици, Друга шумадијска бригада је добила наређење да
уништи четничку Јуришну гардијеку бригаду, која је због
терора по селима опленачког, орашачког и колубараког среза
отежавала организационо-политички рад. Тридесетог јуна
ова четничка бригада је стигла у Даросаву и еместила се у
засеок Осредак. Партизанске чете, захваљујући добрим обавештењима, успеле су да се увуку у четнички распоред и
потпуно их изненаде. Развила се жестока борба. Најоштрија
је била око опкољеног четничког штаба, где се борба водила
само бомбама. Уништеио је лотпуно језгро ове четничке
бригаде, а остаци су се разбегли по терену. У борби је погинуло 13 а заробљено 29 четника. Заплењена су 3 холандска
•митраљеза, 50 пушака, 1 револвер, 3100 метака и друга
опрема.
Из Даросаве је Друга шумадијска бригада кренула
према Жутом Оглавку. Неколико дана је провела по селима
орашачког и колубарског среза. Једна од значајнијих њених
акција била је трећег јула рушење пруге Лазаревац—Аранђеловац. Том приликом задржан је на прузи воз и запаљена
цела једна композиција вагона а локомотива оштећена.
После ове акције бригада је кренула према Подунављу,
где је Космајски партизански одред водио скоро свакодневне
борбе еа Смедеревским и Авалским четничким корпусом.
39 Централка СрбиЈа
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Половином јуна четници су поново најјаче своје снаге окренули према територији младеновачког округа. Талас
њиховог терора се овога пута нарочито оборио на партизанска села у подунавском, грочанском и младеновачком
срезу. 30 У Малом Пожаревцу четници су 20. јуна заклали 16
партизанских сарадника, међу којима и неколико скојеваца.
Упркос мучењу похватаних, четници у овом партизанском
селу нису никога натерали на издају. Окојевац Симић Тија,
у чијој су се кући у склоништу налазили чланови ОК
СКОЈ-а са инструктором ПК СКОЈ-а Емилијом Јакшић-Никезић Маром, претучен је и заклан а није ни речи рекао кољашима. Четници су извршили тих дана покоље и у другим
селима у околини, тако је у Дражњу заклано 7 партизанских
сарадника у Ковачевцу 5 а у Влашки 2. Нови покољи и батинања наишли су на жесток отпор народа и нове одласке у
партизане. Тих дана је у Космајски одред дошло десетак
нових бораца и из великоорашког ереза, који су четници
оматрали својим упориштем. Позадинске организације су често дочекивале четничке колоне пушчаном ватром. Масовно
се бежало по пољима док су четници били у селу.
После одвајања од бригаде, Космајски одред је 19.
јуна водио борбу са Јасеничком четничком бригадом између
Селевца и Друговца. Партизани еу разбили четнике и заробили четничког комакданта Богићевића из Ратара. У борби
је погинуло 11 а заробљена су 24 четника. Заплењено је
тридесетак пушака и нешто опреме и муниције.
Из Селевца одред је по налогу Окружног комитета
кренуо према грочанском срезу са задатком да разбије четнике који су се тамо почели учвршћивати. У селу Дражњу, 21. јуна, партизани су разбили групу четника а затим
одржали митинг. У борби је погинуло 7 и заробљено 8 четника а заплењено је нешто оружја и муниције. Збор је одржани
у селу Малој Иванчи, која је до тада важила, као најјаче
четничко упорипгге у срезу. Испред партизана четници су
побегли не пружајући отпор.
Пролазећи даље према Подунављу, Космајски одред
се 23. јуна сукобио са Смедеревским четничким корпусом
између села Орашја и Друговца. Непријатељ је натеран у
бекство и партизани су продужили према Друговцу. Истога
дана четници су поново прикупили своје јединице и извршилинапад на партизане у Друговцу. Космајеки одред је прешао у напад и тако потукао четнике да су бежали на све
стране. У борби је погинуло десетак четника а исто толико
их је заробљено. Партизани су запленили 17 пушака и већу
количину муниције.
30
Оригинал извештаја у Институту за историју радничког поКрета Србије, под бр. 5454.
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Сутрадан су се четници средили и почели напад на
Космајски одред у Друговцу. Развила се понова оштра борба
у којој су четници претрпели нов пораз. Бежећи испред партизана, они су оставили већи број мртвих и рањених. Заплењено је десетак пушака и нешто опреме и муниције. Од
партизана је један погинуо а четири су рањена.
Борбе у Подунављу око Друговца настављале су се из
дана у дан. Смедеревском четничком корпусу пристигло је у
помоћ око 500 четника Авалског и неке бригаде Космајског и
Опленачког четничког корпуса. Ове јединице су понова напале партизане код Друговца 25. јуна. Развила се огорчена
борба, у којој је непријатељ понова потучен. Погинуло је 25
а заробљено 7 четника. У току борбе рањена су 2 партизана,
један вод од 15 бораца се одвојио и тек после неколико дана
дошао поново у састав одреда. Са четницима под командом
мајора Трифковића и капетана Лазовића наставила се борба
и 26. јуна код друговачке шуме. Прикупљајући своје расуте
корпусе, они су тога дана понова налали Космајски одред.
Четници су и овога пута потучени — погинуло је 15, заробљено 8 а заплењена мања количина оружја и муниције. Из
Космајског одреда су 2 борца рањена. Потучени четници су
се прикупљали у околним селима.
У овим борбама четници су често били тако потучени
да су бежали на све стране. Појединце су уз пут разоружавале позадинске војне десетине, а присилно мобилисани сељаци су и сами бацали пушке и бежали кућама. Једну од
ових група пресрело је код Суводола неколико партијских
радника. Десетак врисилво мобилисаних омладинаца пуштено је кући а рањени четнички официр је побегао немачкој
посади у Коларе. Том приликом је заплењено дееетак пушака, два револвера, неколико бомби и нешто опреме и муниције.
Два дана касније Космајски одред је наишао на четничку заседу у Бадљевици. Од њихове ватре рањена су 3
партизана. Одмах по отварању ватре партизани су јуришали
и растерали четнике, запленивши у њиховом логору целокупну комору са знатном количином оружја, муниције и
опреме.31
Уапешне борбе са непријатељем уз то и веома развијен
политички рад на терену омогућили су брзо увећавање Космајског партизанског одреда. Крајем јуна он је имао три
чете са укупно 121 борцем. У одреду су постојале четири
партијске јединице са 16 чланова и 15 кандидата а у свим
31
Оригинал извештаја у Институту за историју радничког покрета Србије, под бр. 6399.
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четама су били формирани прилично јаки активи СКОЈ-а.
Преко зборова и конференција по селима куда се одред кретао, ове организације су политичким деловањем пружале
знатну помоћ организацијама на терену, које су и поред
четничког терора знатно ојачале у овом периоду.
Овај успон у развитку организација био је обележен,
између осталог и, учвршћивањем и јачањем руководстава
Већ почетком јуна поред Окружног комитета Партије,
СКОЈ-а и акружног народноослободилачког одбора формиран је и окружни одбор антифашистичког фронта жена.
По срезовима је поред руководстава осталих организација
почело формирање среских одбора АФЖ-а. Биле су то углавном партизанке повучене из одреда или из села на партијскснполитички рад. Учвршћење окружних и срееких руководстава допринело је стабилизацији у целокупном организационо-политичком раду на терену. Према јунском извештају Младеновачког окружног камитета Партије, у округу
јетада било 127 чланова, 50 кандидата и 89 скојеваца. У попуњеном Окружном комитету КПЈ било је -сада 6 чланова. 32 У
осталим окружним руководствима и партијској техници радило је 14 чланова и 1 кандидат за члана КПЈ: Окружни
комитет СКОЈ-а имао је 4 члана, 33 Окружни НОО 4 члана, 34
Окружни одбор А Ф Ж 5 чланова и 1 кандидата 35 а 1 члан
Партије радио је у окружној партијској техници 36 . По свим
срезовима постојала су у то време и ореека руководства
СКОЈ-а која су сачињавали партизани-партиј ски радници.
Ореоки народноослободилачки одбори тек су били образовани у неким срезовима. Поред појединих политичких радника, у њих су узимани и угледни људи из села који су
уживали углед као партизански сарадници.
Од свих позадинских организација најбрже су јачале
позадинеке војне десетине. У већини села младеновачког и
32
Члавови ОК КПЈ били су: Дража Марковић, Марко Никезић, Божидарка Дамњановић Кика, Јерко Михајловић Душко, Петар
Јока Бановац и Радомир Николић Младен.
3
' Чланови ОК СКОЈ-а били су у то време: Радомир Николић
Младен, Милорад Симић Жарко, Александар Виторовић Цига и Рајко
Димитријевић. Нешто касније ушао је у ОК и Петар Муњас Љуба.
Као инструктор ПК СКОЈ-а за Србију у овом округу радила је Мара
Јакшић-Никезић Цуца. (Петар Марић Јастреб је био пов.учен у јуну
или јулу за секретара бригадног комитета СКјОЈ-а у Другу шумадијску бригаду).
34
Чланови ОНОО: Миливоје Павковић Чича, Дража Марковић,
Оветозар Миличевић чика Тоза, Чеда Новичић и Драга Секулић.
35
Окружни одбор АФЖ-а: Божидарка Дамњановић Кика, Загорка Радојковић, Живка Милићевић, Мара Радојкоеић, Марица Филиповић и Милка Урошевић.
3
® У окружној партијској техници су радиле: Јованка Поповић
Буба, Зсрица Дамњановић Драгица а нешто касније и Милица Јовановић.
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подунавског а и у многим селима других срезова војне десетине су обухватале по двадесетак па и више партизанских
сарадника. Одбрана села и војничко разбијање четника постали су животно питање за цео народ, па су, запостављајући често све друго, заседама и препадима на четнике посветиле највећу пажњу све позадинске организације.
У борби против четничке мобилизације Окружни комитет партије, као и Окружни НОО и штаб одреда издавали су у неколико наврата прогласе народу, позивајући га
да пружи отпор четницима.
Непрекидне борбе са четницима у јуну и јулу отежавале су знатно пребацивање нових бораца из Београда
према Космају и Шумадији. Покрајиноки комитет је због
тога упућивао погоднијим каналима борце у Срем. Пребацивање нових бораца у сремске јединице било је последица
и сталне оскудице космајских и шумадијских партизана у
оружју и муницији, док су сремски одреди били радио-станицама повезани са Врховним штабом односно штабовима јединица НОВ при којима су биле савезничке војне мисије. Због овог пребацивања нових бораца у Срем, при Сремском посавском одреду образован је батаљон саетављен од
радника из Београда који су по добијању оружја требало да
се пребаце у Космај. Младеновачки ОК КПЈ писао је о томе
30.
» јуна Душану Петровићу Шану:
„ . . . Двадесет шестог о.м. јавио нам је друг Риста
да из Срема (шифрирано — прим. ред.) треба да се пребаци хитно група од (број је шифриран — прим. ред.)
радника из Београда, који су сви наоружани пушкама
и имају неколико митраљеза. Међу њима има 36 чланова партије и 78 скојеваца. Друг каже да они долазе
на наш терен са њима је и један (шифрирано — прим.
ред.) радист (мајор) имају и радиостаницу. Може одмах
да обавести (шифрирана реч, вероватно савезнике —
прим. ред.) да нам на одређено место баца (шифрирана реч — прим. ред.) оружје. Ми смо у вези са тим
послали друга Марка (Никезића — прим. ред.) да би се
то што пре спровело".
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије, под бр. 5454).
Пребацивање овог батаљона уследило је зватно касније. Марко Никезић је овог пута у Срему уговорио време и
место где савезници треба да баце из авиона оружје и муницију, па су се одред и бригада припремали да га прихвате.
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Борбе у Подунављу са јединицама „четничке Привременекомандешумадијских корпуса" наетављене су првих дана
јула са још већом жестином. После разбијања четника оКо
Друговца, Космајски одред је кренуо да разгони равногорске
бригаде које су се окупљале по околним селима. Првог јула
извршен је напад на четнике у Михајловцу. Разбијени четници су се разбежали, оставивши за собом нешто оружја и
муниције. Два дана касније, 3. јула, Космајски одред је у
шуми између Суводола и Луњевца дочекао четничког команданта Дамњановића са око 200 четника. Борба је трајала
једва десетак минута. После првих плотуна партизани еу
кренули на јуриш, разгонећи четнике по пољу и шумарцима. У овој борби погинуло је 18 четника а заробљено пет
чприсилно мобилисаних сељкака, који су одмах пуштени
кућама. 37
Како су борбе у Подунављу и Јаееници настављене
скоро из дана у дан, четници су привлачили нова појачања.
Поред Трифковићевог Авалског корпуса и делова Космајског четничког корпуса, почетком јула стигао је у помоћ Смедеревском четничком корпусу и Опленачки четнички корпус
са Николом Калабићем. Тако се тих дана на простору Мало
Орашје—Биновац окупило неколико хиљада четника. „Привремена команда шумадијоких четничких корпуса" очевидно
је била одлучила да по сваку цену изврши више пута поновљено наређење Драже Михаиловића о „чишћењу Подунавља од комуниста". Борбе са овом четничком групацијом Космајски одред је започео 4. јула око 9 часова ујутру.
Крећући се Биновачком косом гтрема Малом Орашју, Равном
Гају и Дубони, партизани су скоро без предаха јуришали,
разгонећи четнике, који су били посели све косе и узвишице.
Борба је трајала цео дан и у њој су погинула 23 а рањено је
и заробљено 25 четника.
У сумрак 4. јула колона Космајског одреда је избила
од Малог Орашја према Дубони. Неочекивано, одредска претходница је наишла код првих дубонских кућа на обезбеђење Друге шумадијске бригаде. У мраку је наједном отворена
ватра са обе стране и док неепоразум није отклоњен, погинуо
је један борац Космајског одреда.
Друга шумадијска бригада је овога пута била кренула
према Подунављу да помогне Космајском одреду у рашчишћавању четника и обезбеђењу територије на коју би савезници могли да допреме авионима оружје и муницију. Изабрано је у ту сврху Подунавље између осталог и због тога
што су у то време ова села представљала једно од најјачих
партизанских упоришта са бројним наоружаним позадин37
Оригинал извештаја у Институту за историју радничког покрета Србије, под бр. 7891.
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сним јединицама. Пролазећи преко Касмаја бригада је имала
само неколико мањих сукоба са четницима, који су делом
били концентрисани према Подунављу, а делом упућени на
југ према Копаонику. После састанка у Дубони, обе јединице
су 5. јула запоселе положаје на околним висовима. Четницима који су се окупљали око Малог Орашја и Бадљевице
пристигли су у помоћ и жандарми недићеве СДС. Али до
борбе овога пута није дошло. Око десет часова ујутру из
„позадине" од Младеновца према партизанским положајима
кренуле су немачке јединице са тенковима. Пошто је било
опасно прихватање борбе када се далеко бројнији непријатељ налазио и испред и иза партизанског фронта, штаб бригаде и штаб Космај ског одреда одлучили су да нагграве покрет
према јасеничком срезу. Истога дана по подне партизани су
стигли у Селевац и ту одржали велики митинг. Да би заварали
непријатеља, то исто вече су бригада и одред продужили према
Азањи а у зору 6. јула понова су се вратили у Друговац.
Неколико хиљада четника и жандарма СДС налазило се по
околним селима а њихова главнина је посела положаје на
тромеђи Друговац—Мало Орашје—Дубона. Око ручка они су
чак упут^ли поруку партизанима да „овога пута у борби неће
уепети". Одмах је наређен покрет према Дубони. Ударна
чета, која је била у претходници, сукобила се са четницима
већ на првом километру од Друговца. Пошто је разјурила четнике са положаја, она их је гонила еве до главних полож а ј а на тромеђи Друговац — Мало Орашје — Дубона. Ту
су се обе јединице распоредиле за борбу. Први батаљон бригаде кренуо је лево према Дубони, Космајски одред десно
према Малом Орашју а Други батаљон је остао као резерва.
Борба је трајала пуних шест часова. Далеко бројније негтријатељске јединице отвориле су ватру са свих висова.
Ударајући на главнину непријатеља највећу тежину у борби
поднела је Друга шумадијска бригада. Један за другим смењивали -су се јуриши. Четници су у једном тренутку чак
успели да потисну Први батаљон на полазне положаје. Истовремено је непријатељ покушао да заобиласком положаја
Првог батаљона прекине везу са Другим батаљоном. Тада је
издато наређење да и овај батаљон уђе у борбу. Разбијајући
десно крило четника, Други батаљон је у одлучујућем тренутку поправио положај бригаде. Понова су се почели смењивати јуриши. У четвртом, одлучном јуришу партизани су
успели потпуно да поразе непријатеља. Разбијени четници и
жандарми бежали су куд који. У овој борби погинула су 74
четника, 12жандарма, 16 четничких официра из „Привремене
команде шумадијских четничких корпуса", међу којима и
мајор Реља Мицић, заменик команданта Авалског четничког
корпуса. Партизани су заробили 13 четника и жандарма и
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запленили целокупну четничку архиву, два пушкомитраљеза,
нешто муниције и опреме. Друга шумадијска бригада имала
је такође знатне губитке — погинуло је једанаест партизана,
међу којима командант Првог батаљона Богдан Опачић, заменик команданта батаљона Веља Јоксимовић и политком
чете Станимир Пауновић. Међу четрнаесторицом рањених
бораца били су ранији командант Друге шумадијске бригаде
Иван Стефановић Срба и номандант Другог батаљона Душан
Павловић Бора.
Потучене четнике партизани су гонили до Умчара а
неке и даље према Смедереву. Била је то одлучујућа борба
у овом периоду, после које су се расути четнички корпуеи
,,-ПОВЈГКЛИ" сваки на свој терен. Друга шумадијска бригада и
Космајски одред вратили су се на бојиште да би сахранили
изгинуле борце. Рањеници су смештени у Друговац на лечење. Сутрадан су и бригада и одред провели дан код Друговца, а затим су нренули према Ковачевцу, са задатком да
разбију четничко у-пориште у Кораћици поред Младеновца.
Уз пут су разгонили мање четничке јединице које су тако
бежале да су код Ковачевца два митраљесца појахала коње
да би их сустигла.
Осмог јула ујутру Друга шумадиј-ска бригада и Ко-смајски одред појавили су се изненада крај Младеновца. Пошто
су поред саме ва-роши, крај Селтерса, прешли пру-гу и друм,
партизани су ушли у Кораћицу, где се налазило -седиште четничког Космајског корпуса и Младеновачке бригаде. Изненађени и преплашени, четници су пружили слаб отпор. Партизани су заробили 9 четничких официра и запленили непгго
оружја и муниције. Обе јединице су затим продужиле покрет
према Космају.
Узнемирене партизанским присуством у Кораћици и
разбијањем овог четничког упоришта, убрзо су према Другој
шумадијског бригади и Космајском одреду кренуле немачке
јединице са жандармима СДС из Младеновца и из Сопота.
Крећући се под заштитом тенкова, немачки војници су напали бригаду и одред на падинама Космаја. Партизани су
посели положаје и прихватили борбу, али су их тенкови
убрзо присилиЈш на повлачење. Друга немачка колона са
тенковима упутила се према Великој Иванчи са намером
да партизанима пресече одступницу. Борба са овим непријатељским јединицама трајала је цео дан. Бригада и одред су
уепели да се гаробију правцем Рогача—Раниловић—Велика
И-ванча. У овим борбама погинуо је један немачки војник,
четири недићевца и један четник. Непријатељ је имао већи
број рањених а Друга шумадиј-ска бригад-а и Космајски
одред нису имали губитака. После повлачења са Космаја
партизане су на Прокопу између Велике Иванче и Мисаче

Штампани материјали које је издавала техника ОК КПЈ
за акруг Аренђеловац
Штампани материјали које су издавале технике ОК КПЈ и ОК СКОЈ-а
за округ Младеновац
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Један вод Печке чете Пожаревачког партизанског одреда са командиром и политичким комесаром у лето 1943. године
Прикупљање хране и одела за рањенике у Пожаревцу.
иовембар 1944. год.
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напали Немци и недићевци. Борба је трајала скоро цео дан.
Улркос губицима, непријатељ је жестоко нападао. На положајима код Прокопа погинуло је 5 бораца Другог батаљона.
Бригада и одред су пробили непријатељски обруч и продужили покрет према Даросави. Немачке јединице и жандарми повукли су се увече у оближње варошице.
Након краћег задржавања у Даросави, бригада и одред
су продужили према Гарашу, где су се јединице одмарале
после ових вишедневних узастопних борби.
РАЗБИЈАЊЕ НЕПРИЈАТЕЉСКИХ УПОРИШТА И ОДБРАНА ЖЕТВЕ У КРАГУЈЕВАЧКОМ И МЛАДЕНОВАЧКОМ
ОКРУГУ
Половином 1944. године фашистичке трупе су, упркос
тешким поразима, успешно одолевале савезницима. Совјетска
армија је још у априлу избила на чешку и румунску границу, започињући истовремено офанзиву према Карпатима
и припреме за обимне операције на Балкану. Почетком јуна
савезници су се искрцали у Француској, па је тако поред
Италије у Европи отворено још једно ратиште а скоро истовремено Вермахт је почео да бомбардује Лондон ракетама „V". Окупаторска штампа је под крупним насловима
доносила извештаје о новом немачком тајном оружју које
ће довести до „брзог и одлучујућег преокрета у корист сила
осовине".
Главне операције савезника биле су усмерене ка средњој Европи, али је у складу са тим општа ситуација све
више указивала на значај будућих војних и политичких
догађаја на Балкану. Народноослободилачка војска Југославије је у то време била израсла у снагу која је вршила утицај
не само на ослободилачке покрете у околним земљама него и
шире у Европи. Уз помоћ КПЈ и НОВ разгарао се ослободилачки покрет у Албанији. Оелободилачка борба у Југославији била је потпора покретима у Бугарској и Грчкој.
После капитулације Италије југословенској Народноослободилачкој војсци су се прикључиле јединице италијанских
патриота, а у току рата били су формирани и посебни батаљони и бригаде од Пољака, Чеха, Словака и других народности које су се налазиле на територији Југославије.
Савезничке владе биле су принуђене да без обзира на своје
политичке планове и погледе, прихвате ове чињенице као
реалност приликом разраде своје војне и политичке стратегије и тактике у овом делу света. Још у марту на Вис је
стигао генерал Том Черчил ради обједињавања операција
савезничких армија и Народноослободилачке војске. По доласку совјетске војне мисије, убрзо је преко Барија стигла
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и оружана помоћ СССР-а. Британска влада је вршила притисак на краља и избегле политичаре да се ограде од компромитованих четника, али су они продужили да им шаљу помоћ, трошећи немилице злато које су изнели из земље.
Избегличка влада је крајем марта упутила Дражи Михаиловићу 25,000.000 динара, 1000 наполеона и 30.000 долара а
у мају 7,000.000 динара, 2,000.000 француских франака и
75.000 долара. Тек крајем маја поднела је оставку Пурићева
влада, а првог јуна је краљ поверио мандант Шубашићу на
основу споразума са Националним комитетом ослобођења
Југославије. Али и поред свих јавно датих изјава, политичка
емиграција је тајно и даље одржавала везе са четницима,
надајући се подршци реакционарних кругова на западу,
а посебно владе САД, која је у априлу званично одлучила да
четницима „хитно пошаље помоћ у оружју и опреми".
Координација операција са савезничким снагама на поДРУЧЈУ Средоземља условила је оријентацију јединица НОВ
према јадранској обали. Од заплењених бродова и оних које
су савезници изручили НОВ биле су још пре ових догађаја
формиране морнаричке јединице. Од 16 ловаца-бомбардера
образована је 22. априла прва ескадрила авијација НОВ, а
припремани су кадрови тенкиста и других родова оружја.
Па ипак, још крајем априла Врховни штаб је и директивама
Трећем ударном корпусу указивао да је „од ванредног значаја присуетво НОВ у Србији" зато што ее очекује капитулација фашистичке Бугарске и да је за читав народноослободилачки покрет „данас примарна Србија". Извршавајући ове директиве, Главни штаб НОВ за Орбију ужурбано
је радио у јужним крајевима на образовању нових јединица
Народноослободилачке војске. На планини Радану је 20. маја
формирана 21. српска ударна дивизија, два дана касније и
32. дивизија. На Јастребцу је 6. јуна формирана 23. дивизија,
10. јуна у Пустој Реци 24, а 21. јуна у Топлици 25. дивизија
НОВ.
Страхујући од затварања комуникација јужно од Београда, због присуства дивизија НОВ на југу Србије и приближавања јединица Црвене армије, немачка команда је у
ДРУгој половини 1944. године почела да повлачи своје трупе
•из Грчке. Интернационалним друмом према Београду пролазиле су колоне камиона са немачким војницима, а железничке пруге су биле претрпане дугим војним транспортима.
Под заштитом петоколонаша, немачка окупациона управа је
журила да извуче што више од жетве из те године. Тешка
ситуација у којој се јула и августа 1944. године нашао непријатељ у Србији довела је до отвореног сједињавања свих
окупаторско-петоколонашких групација. Равногорски четници су се, преузимајући „власт", прихватили заштите вр-
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шаја од партизана. Слично недићевцима и љотићевцима у
претходној години, сада су њихови батаљони и бригаде
ископали ровове око вршалица по селима и даноноћно држали око њих заседе бринући се за редовну испоруку „разреза" за окупатора. Врхунац зближавања свих непријатељских групација био је свакако споразум Драже Михаиловића
и Недића у -селу Ражани, у којем између осталог пише:
. . . „1. Влада (Недићева — прим. ред.) ставља
одмах на расположење генералу Дражи Михаиловићу
за плату официрима, подофицирима и осталима 10. милиона динара, с тим да престане пљачкање државних
пошта и осталог.
2. Генерал Недић, односно влада, преузимају на
себе обавезу да код Немаца издејетвују одмах 30.000
пушака, 3 милиона пушчаних и митраљеских метака,
500 пушкомитраљеза и 500 бацача граната.
3. Генерал Михаиловић гарантује Недићу, а овај
преузима обавезу пред Немцима, да се ово оружје ни у
ком случају неће употребити против Немаца.
4. Он, Недић, и влада вољни су, уколико окупатор
дозвољава, да се и све оружане формације владе ради
координирања акције против комуниста, ставе под команду Драже Михаиловића.
5. Влада је вољна, уколико добави да му одмах
стави на расположење неодређени број униформи и
обуће".
(„Издајник Дража Михаиловић" — Зборник докумената са суђења).
Садржина овог споразума значила је у суштини и
формално препуштање власти у Србији Дражи Михаиловићу. Дражини официри су и пре овог споразума, на основу
ранијих договора, у многим крајевима легално шетали по
градовима и уз помоћ петоколонашке управе вршили ликвидацију „комуниста" и мобилизацију у четнике. Четнички
команданти су еилазили са јединицама у градове и преузимали постепено сву власт у своје руке. Очекивало се да ће
на тај начин реакција успети уз помоћ окупатора, да потисне НОВ из Србије, угуши народноослободилачки покрет и
ако већ није успела да угуши револуцију, оно бар да избори
за касније, уз подршку савезника, учешће у власти или подели земље. Разумљиво да су за остварење ових планова
партизанске енаге у централној Србији биле кост у грлу
непријатељу. Четници су, додуше, уз присутност Немаца
и других окупационих и петоколонашких одреда држали територију Груже, Левча, Поморавља, пожаревачког округа
и један део Посавине. Али је и тамо, захваљујући нешто
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политичком раду партијских радника а нешто вестима о
партизанским победама на југу и у Шумадији, народ све
одлучније пружао отпор четничким мобилизацијама и злочинима. У крагујевачком и младеновачком округу, међутим, све што се постигло у првој половини 1944. године заједничком акцијом окупатора, недићеваца и „Привремене
команде шумадијских четничких корпуса" било је стварање
мањих несигурних равногорских упоришта по неким селима око Београда и других вароши. Штавише после тешких
пораза нанетих непријатељу у току јуна и првих дана јула,
Друга шумадијска бригада и Космајски партизански одред
приступили су систематском разбијању непријатељских
упоришта. Напоредо са тим одржавани су многи зборови на
којима је позиван народ у борбу, а у младеновачком округу
и партизани и позадинске организације водили су обимну
акцију спасавања жетве. Борбени полет је све више захватао села, а прилив нових бораца у августу био је већ такав
да се сви нису могли наоружати.
*

Спровођење закључака јунског састанка Окружног комитета КПЈ за Крагујевац одразило се у првом реду на сређивању рада окружних и среских руководстава а самим тим
и на знатно увећаним организацијама на терену. Понета
успешним борбама Друге шумадијске бригаде, села су нарочито у орашачком и колубарском орезу пружила све одлучнији отпор окупатору и четницима. Наоружане позадинске десетине скоро да нису пропуштале ниједан пролазак
четника кроз Даросаву, Орашац, Врбицу, Прогоревце и многа
друга села а да не изврше неки мање-више успешан препад. На терену су одржаване многобројне конференције са
народом, образовани су нови народноослободилачки одбори,
активи А Ф Ж - а и одбори УСАОЈ-а.
Убрзани пораст организација још више је истакао потребу да се понова предузму мере за уздизање кадрова.
Отуда је за почетак августа припремљен код Дугалије на
Венчацу нов партијски курс. На њему је било 14 слушалаца,
углавном среских партијских руководилаца. Овим петнаестодневним курсом руководио је Бора Дреновац, а нека предавања је држао и Душан Петровић Шане. С обзиром на раније тешко искуство у Буковику, сада су за обезбеђење
курсиста предузете опсежније мере. Недалеко од меета где
је одржаван изграђено је и добро прикривено склониште за
20 људи. Преко омладинске организације у селу Врбици организована је служба обавештавања. Омладинке су као
чобанице свакодневно стражариле на Венчацу и пазиле да се
непријатељ изненада не приближи. Друга група омладинки
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у Врбици пазила је да непријатељ не наиђе од Аранђеловца.
Захваљујући овим обезбеђењима, курсисти су у два маха
били на време обавештени о наиласку жандарма и четника,
па су се пре њиховог проласка склонили у припремљено
склониште.
Половином јула четници су започели једну од већих
мобилизација у Шумадији да би ојачали своје расуте корпусе. Припремали су да један део својих снага упуте у западну и јужну Србију да би спречили продирање јединица
Народноослободилачке војоке у ове крајеве. Партијска руководства су организовала обиман политички рад против четничке мобилизације. Одржаване су масовне политичке конференције, а пропагандни материјал — „Глас Шумадије",
„Јединство", партизанске вести и леци растурани су у великом броју примерака. Четници еу ипак немилосрдним терором и претњама успели да окупе знатан број сељака. Али
од овако скупљене „војске" њихове команде нису имале
велике користи. Нешто под утицајем политичког рада, а
нешто под ударцима Друге шумадијске бригаде, многе четничке јединице нису стигле у пуном саставу ни до Шаторње,
где је било зборно место. Већи број сељака се још успут
разбежао а преостали су то исто учинили при првом додиру
са јединицама Народноослободилачке војске око Копаоника.
Враћајући се из младеновачког округа, Друга шумадијока бригада је са Космајским одредом наишла на обновљене четничке јединице око Аранђеловца. После једнодневне
борбе на Прокопу са Немцима и недићевцима, партизани су
продужили према колубароком орезу, разгонећи свуда уз пут
њихове јединице. Ноћу између 10. и 11. јула партизани су
стигли у Крушевицу. Први батаљон Друге шумадијске бригаде и Космајски одред сместили су се у кућама према Прогоревцима а Други батаљон према Трбушници. У зору су жандарми и четници кренули према Крушевици, али су их
обезбеђења на време приметила. Партизани су посели полож а ј е на Крушевичком вису. Претрпевши знатне губитке,
жандарми и четници су почели да беже. Бригада и одред су
гонили потученог непријатеља све до Стубичког виса. Ж а н дарми су побегли за Лазаревац а четници према Дудовици
и Чибутковици. Са Стубичког виса бригада и одред су преко
Брајковца избили на Калањевачку косу, али су тамо наишли
на Качерску четничку бригаду. Пошто су борци били преморени, одлучено је да се не прихвати борба. Обе јединице
су зато кренуле преко речице Оњега назад ка Крушевици,
не знајући да су тамо већ стигле нове четничке снаге од
Прогоревца. Када су се партизани приближили, четници су
изненада са својих положаја отворили бесомучну ватру.
Међу борцима је за тренутак настала пометња. У том тренутку командант бригаде је окочио на коња и командовао
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јуриш. Без припреме, за шим су пошли и борци. Разбивши
у налету четнике на Крушевичком вису, партизани су продужили према Вагану, који је такође био поседнут од непријатеља. Четници ни онде нису издржали напад бригаде
и одреда.
Разгонећи четнике на широком фронту у борби која се
отегла преко целог дана, партизанске снаге су се раздвојиле
на два дела — један део се кретао према Прогоревцима а
други према Гарашу. У овим борбама погинуо је велики број
непријатеља а било је и доста рањених, док су из Друге
шумадијске бригаде 4 погинула а 8 је рањено. Исте
ноћи Друга шумадијска бригада и Космајски одред састали
су се на зборном месту у Даросави. Ту је из Космајског одреда издвојено нешто бораца за попуну бригаде. Извршене
су такође и извесне измене у командама батаљона 38 и чета.
Из Даросаве је бригада наставила покрет са одредом према
Космају, где је прихватила нове борце а затим се вратила
према Аранђеловцу. У то време обе јединице су биле веома
покретне. Друга шумадијска бригада је претежно била оријентисана на крагујевачки округ, али је повремено са Космајским одредом предузимала акције и на територији младеновачког округа. На другој страни, Космајски одред је
углавном деловао на својој територији, одакле је често у
садејству са бригадом прелазио према Аранђеловцу и учествовао у многим борбама и акцијама у овом крају. Једна од
тих заједничких акција била је и напад бригаде и одреда
на дудовичке четнике којима је командовао познат по зверствима Ивановић Драгољуб Чокањ. Сем ликвидације непријатеља, требало је попалити и вршалице које су ту биле
груписане. Крагујевачки окружни комитет партије је управо
тих дана издао посебан проглас обраћајући се борцима и народу позивом да се не да „нм зрна жита окупатору". Припремајући овај напад, партизани су опколили Чибутковицу
и Дудовицу, где су четници обезбеђивали вршалице. Брзим
нападом непријатељ је потпуно разбијен. Погинуло је 15 а
заробљено и разоружано преко 20 четника али пошто еу
били присилно мобилисани, пуштени еу кућама. У току
борбе запаљене су 4 вршалице.
Истога дана, још за време доручка, пристигли су љотићевци из Љига и напали на партизанска обезбеђења. Како
се није знала јачина непријатеља, послата је само појачана
заштитница да га задржи, а одред и бригада кренули су
према Чибутковичком вису који су већ били посели жандарми СДС. Када су жандарми отворили ватру, упућен
је један део енага да их нападне. Партизани су уопели да
38
За команданта 1. батаљ-она постављен је Миливоје Јаковљевић а за команданта 2. батаљона Милорад Прокић.
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потуку жандарме и да их натерају на повлачење према Лазаревцу. Бригада и одред су наставили покрет ка Крушевичком вису и Вагану. Видећи да их партизани не гоне
жандарми су се поново вратили и напали колону. Тако се
развила борба у покрету. Када су се јединице приближиле
Вагану, видело се да су и овај вис посели четници. Борба се
одужила преко целог дана, на једној страни са љотићевцима,
на другој са жандармима, а на крају и са четницима. Док
је бригада наставила борбу са жандармима, Космајски одред
је окренуо фронт према Вагану. У овом налету Космајци су
разбили четнике на вису и растерали их на све стране. Тако
је отворен пролаз јединицама које су увече наставиле покрет
према Букуљи. У току свих ових борби партизани су имали
само једног лакшег рањеника.
Пошто је Космајски одред отишао на свој терен, Друга
шумадијска бригада је напала 23. јула четнике у селу Бањи
код Аранђеловца. У краткој борби четници су разбијени а
бригада је онеопособила за рад вршалице. Сутрадан су у мањем сукобу разбијени четници и у Липовцу. Разгонећи мање
непријатељске групе, бригада је затим прешла у младеновачки округ. Ту је 31. јула у селу Влашки напала четнике.
После краће борбе, у којој су погинула 4 четника, запаљене
су вршалице, па је бригада кренула према Кораћици. Тамо
је такође 1. августа разбила четнике и запалила вршалице.
У овој борби погинуло је 9 четника. Након ових акција, Шумадијска бригада се састала са Космајоким одредом. Обе
јединице су кренуле ка Венчанима, где су се биле окупиле
веће снаге четника. Борба у Венчанима трајала је неколико
часова. Непријатељ је разбијен. Погинуло је око 30 четника
а од партизана је еамо један погинуо а један рањен.
Раздвојивши се од Космајског одреда, који се вратио
на свој терен, Друга шумадијска бригада се неко време кретала на територији Крагујевачког окружног комитета, изводећи мање акције, а затим се упутила према Космају. Увече
14. августа она се у Дубони састала са Космајским одредом.
Сутрадан су обе јединице прешле интернационални друм
и пругу, пребацујући се преко Кораћице и Амерића према
Космају. Приликом овог покрета, на падинама Космаја партизане су напале немачке јединице наоружане тенковима
и потпомогнуте од недићеваца. Како нису знали за противтенковску намену бацача „Цон Бул", партизани су се у току
борбе, избегавајући тенкове, пребацили преко Рогаче према
Раниловићу. Непријатељ се повукао а бригада и одред су
16. августа остали на простору између Раниловића и Иванче,
где је организована приредба за борце, затим се Космајски
одред преко Стојника (Пустог) вратио на свој терен.
У другој половини августа Друга шумадијска бригада
се од Аранђеловца поново пребацила у Стојник (београдски),
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где је прихватила батаљон Београђана који је прешао из
Срема. Београђани су у бригаду укључени као Трећи батаљон,
па се она тако повећала на око 500 бораца. Том приликом
извршене су и мање измене у штабу бригаде.39 Неколико
следећих дана прошло је без борбе. Борци су се одмарали
и сређивали оружје и опрему. Убрзо су четници понова покушали да изненаде бригаду код Даросаве. Њихова Колубарска бригада је кренула од Пркосаве и Даросаве према
рудовачким забранима, где је бригада била запосела положаје. Дошло је до борбе у којој су четници претрпели тешке
губитке и почели да беже према Крушевичком вису. Скоро
истовремено према овим положајима је из Венчана кренула
и Младеновачка четничка бригада. Под ватром Трећег батаљона и видећи пораз Колубарских четника, она се брзо повукла
према Сибници. У овој борби потпуно је разбијена Колубарска четничка бригада. Убијено је и рањено око 30 четника а из Шумадијске бригаде је погинуо командир чете,
рањено је 6 бораца и члан Крагујевачког окружног комитета Ж и к а Даросавац.
Оскудица у муницији и наоружању у току августа повећавала се из дана у дан због сталног долажења нових
бораца, па су у неколико наврата чињени покушаји да се
добије оружје од савезника. У другој половини августа, ради
прихватања оружја и нових бораца, Друга шумадијска бригада је још једном прешла на територију младеновачког
округа. Било је уговорено да савезнички авиони баце оружје
у реону Варовница па је бригада ноћу ушла у село Влашку
не знајући да се ту већ налазе четничке јединице. Приметивши партизане, четници су се повукли на Варовнице. Одатле су ујутру отворили ватру на бригаду, али су после краће
борбе напустили положаје и побегли према Младеновцу и
Великој Крсни. Истог дана бригада се састала са Космајским
одредом на коси између Сенаје и Малог Пожаревца. Увече
је извршено обезбеђење терена и донета слама за сигнализацију. Јединице су остале на положајима целу ноћ али
авиони нису дошли. У зору је Космајски одред отишао према
Друговцу, куда се каеније упутила и бригада, пошто је претходно у Малом Пожаревцу примила већу групу нових
бораца.
Код Друговца је одржан заједнички састанак штаба
Друге шумадијске бригаде и Космајског одреда коме је у
име ПК КПЈ за Србију присуствовао Душан Петровић Шане.
Размотрени су задаци у вези са даљим акцијама а посебно
39
За начелника штаба бригаде постављен је Илија Јоваиовић
Лала а за политичког комесара Јово Роган, док је Славко Зечевић
Влада повучен на партијски рад у ОК1 КПЈ за Крагујевац.
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се дискутовало о потреби да се, с обзиром на велики прилив
нових бораца, посвети већа брига војној обуци.
На повратку из Друговца према Космају, бригада је на
преласку пруге Београд—Ниш наишла на немачки транспортни воз. Композиција се зауставила док бригада није
прошла. Збуњен непријатељ није отварао ватру а и бригада
у неповољном положају на чистини није могла да се одлучи
на напад. Прешавши пругу партизани су између Сопота и
Ропочева наишли на жандарме СДС. Бригада се развила за
борбу. Пошто су у краћем сукобу разбили жандарме партизани су у пролазу ушли у Сопот.
*

На територији младеновачког округа партијска руководства су у јулу започела обимну акцију епасавања летине,
у коју се по повратку из крагујевачког округа укључивао и
Космајски партизански одред. Спречавање окупаторскопетоколонашких реквизиција у младеновачком округу било
је веома важно јер се непријатељ углавном и оријентисао на
житороднија подручја у Подунављу, Јасеници, Посавини и
око Космаја. Окружни народноослободилачки одбор и штаб
Космајског партизаноког одреда издали су тим поводом посебан летак, који је растурен у целом округу. У њему је
између осталог писало:
. . . „Нека погани издајнички олош прети и терорише, нека се окупаторске слуге упињу, како би боље
извршили наређење својих пропалих швапских господара, како би што успешније стгровели пљачку наше
жетве. То је њихова дужност, зато их окупатор и плаћа,
зато ће и они добити део од пљачканог плена. Данас,
када се фашистичка ратна машина распада, када немачка прима ударце са свих страна и када почиње и у
њој самој да пуца фашистички стег, наша је света дужност свом снагом навалити и одлучно задати са своје
стране ударац по завојевачу. Наш најбољи ударац јесте
— јединствена и одлучна борба за одбрану жетве. И то
ми можемо. Ми смо то доказали у одлучним борбама
код Орашја, Биновца, Сибнице, Сопота и Кораћице. Окупаторски плаћеници типа Лазовића и Трипковића, М.
Обрадовића и Арсе Јовановића заједно са недићевским
пандурима задобили су смртне ударце, који ће их стајати главе.
Туцимо проклете изроде још јаче! — до истраге
њине и њихових швапских господара, јуначки синови
Космаја и Подунавља, Јасенице и Великог Орашја,
Гроцке и Младеновца, Посавине и Врачара. Свиће зора
40 Централна Србија
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— иде слобода. Црвена војска је већ на границама Немачке. Савезници надиру кроз линије фашистичке одбране, фашистичка немачка се распада. У Србији наша
прослављена војска разбија орбуч окупаторско издајничке тираније ослобађајући читаве области наше напаћене земље. У сусрет нашој војсци. С пушком у руци
дочекајмо дане слободе у борби против мрског окупатора и недићевско-љотићевских и „чупавачких изрода".
Сви у борбу. Сви у свети бој за слободу. Ни зрна
жита окупатору. Ни прегршта жита поганима и издајницима. Кријмо нашу жетву! Палимо вршалице" . . .
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије под бројем 9335).
Акцију око прикривања летине првенствено су спроводиле позадинске организације преко НОО, омладинских
организација и војних десетина у селима. Скривало се жито
и спаљивале вршалице тамо где их нису чувале четничке
јединице. Нарочито је у том погледу била активна омладинска организација у младеновачком срезу. У извештају
упућеном ОК СКОЈ-а, ореско руководство писало је 26.
јула између осталог:
„Извршили смо акције на паљењу вршалица, у
Шепшину упаљено 4 комада, у Влашки 5, у Рајковцу
2 комада, у Дубони 6 комада и у Крсни упаљено али
незнам К О Ј Ш К О зато што је тамо одред палио . . . "
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије — нерегистрован).
У селима где су четници поставили јаче посаде око вршалица акције је морао да изводи партизански одред. О
акцији одреда у Великој Крсни .скојевско руководство писало је нешто касније у августу:
. . . „Непријатељ у нашем ерезу концентрисао се
после борбе која је била у Великој Крсни, где су наши
разбили жандарме, чупавце и добровољце, који су чували вршалице. У тој борби запаљено 11 вршалица колико је било још у срезу, ту су доста заробили мобилисаних и муниције и око 30 пушака а број погинулих
чупаваца није још тачно познат".
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије под бр. 283).
Половином јула Космајски одред је имао 93 борца, подељена у три чете. У одреду су постојале 3 партијске организације са укупно 17 чланова и 14 кандидата за чланове
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КПЈ, а 3 акојевска актива по четама имала су укупно 14
скојеваца. Уместо Доле Михаиловића, који је у међувремену
погинуо, секретар одредског руководства СКОЈ-а постао је
Радовановић Миодраг Туђинац.
Вративши се на свој терен, Коомајци су наставили да
разбијају четничка упоришта. Петнаестог јула сукобили су
се са четницима код Космаја и разбили их. Погинула су
2 четника а заплењен је 1 холандски митраљез. Истог дана
извршен је напад на четнике у Америћу, где је заплењен
1 митраљез и 300 метака. Разгонећи уз пут четнике и недићевске посаде упућене да чувају вршалице по селима, партизани су кренули према Подунављу. У Михајловцу је одред 20. јула напао љотићевце. Батаљон љотићеваца је био
дошао у село да спроведе реквизицију. Са њим је један
партизански вод водио борбу још 13. јула али није успео да
га протера. Овај пут су љотићевци разбијени и натерани у
бекство а партизани су запалили 3 вршалице. Борба у Михајловцу била је значајна јер су четници од њега покушали
да створе овоје упориште у Подунављу. Исте те ноћи спаљене су и вршалице у Врбовцу. Настављајући даље према
Биновцу, партизани су растерали четнике и у том селу.
У помоћ четницима стигли су љотићевци и напали одред
минобацачима из даљине, али се нису усудили да уђу у
борбу. Од експлозија мина рањена су два партизана.
Док се одред налазио у Подунављу а Друга шумадијска
бригада далеко у крагујевачком округу, еавезнички авиони
су изненада ноћу 22. јула бацили оружје недалеко од Младеновца у шуму Кокорин између Влашке и Ђуринаца. Сељаци из Влашке, који су ујутру приметили падобране у
шуми и по њивама, пожурили су да пронађу партизане.
Недалеко од шуме на прузи Београд—Ниш патролирале су
немачке јединице, по селима у околини крстариле су четничке бригаде. Сваког тренутка непријатељ је могао да дозна
и заплени оружје. То би за четнике било од ванредног политичког значаја, јер су се они још увек служили свим могућим подвалама, објашњавајући народу да за своју политику
сарадње са окупатором у борби „против комуниста" имају
прећутну подршку западних савезника. Само захваљујући
томе што је село Влашка било једно од јачих партизанских
упоришта непријатељ није ништа дознао о овом догађају све
до поподневних чаеова. У међувремену су партизански
сарадници из Влашке пронашли неколико чланова Среског
партијског поверенства и Среског руководства СКОЈ-а. Ови
су одмах окупили војне десетине, мобилисали неколико
кола и покупили оружје. Укупно је било 2 противтенковска
минобацача „Цон бул", 5 пушкомитраљеза „Томпсон", око
35 енглеских и америчких машинки и један сандук револвера. (Други сандук револвера ветар је однео на другу
40»
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страну пруге у Неменикуће и њега су пронашли четници).
У овој испоруци била је и већа количина муниције за машинке и енглеске митраљезе, што је при постојећој оскудици
представљало велику добит за партизане.
Колона наоружаних еељака и партијских радника кренула је косом према Малом Пожаревцу. Обавештени о томе,
четници су припуцавали издалека али нису смели да нападну мислећи да су у питању јаке партизанске онаге. Исте
вечери оружје је преузео Коомајски одред, а касније је
један бацач и извесна количина другог оружја и муниције
предата Другој шумадијској бригади. Штампана упутетва
пронађена у пакетима била су на пољском језику, па су се
око расклопљеног оружја партизани морали сами сналазити.
Нарочито је у том погледу било доста муке око бацача, за
које се ни касније дуго није знало да су намењени за борбу
против тенкова и партизани су са њима растеривали четнике
по Космају.
Космајоки одред је последњих дана јула разгонио четнике у коамајском и посавском срезу. Увече, 27. јула вођена је борба са њима у Дрлупи и Рогачи, а 28. су вођене
борбе са недићевцима и четницима у Посавини. Остављајући
једну чету на Сави, где се тих дана очекивао прелазак Београђана из Орема, партизани еу се из Посавине упутили
у суорет Другој шумадијској бригади. Пошто је пребацивање
одложено, чета је кренула за одредом. На Парцанском вису
њу је дочекало неколико батаљона недићеваца и четника.
Партизани еу јуришем разбили непријатеља не претрпевши
губитке, док је од жандарма и четника неколико погинуло
и рањено.
Тих дана понова су очекивани савезнички авиони којима је требала да стигне помоћ у оружју и муницији. Након првог узалудног чекања, Марко Никезић је прешао у
Срем и накнадно договорио да се оружје и муниција баце
падобранима у троуглу који чине пруге Београд—Мала Крсна—Белика Плана и пруга Београд—Ниш.
Друга шумадијска бригада је због тога кренула према
младеновачком округу. Поред припремљених стогова сламе
за ложење ватри партизани су и те ноћи узалуд очекивали
оружје. Авиони се нису појавили и одред је кренуо да се
нађе са бригадом, која је у међувремену разбила четнике у
Влашки и попалила вршалице у Кораћици.
Првог августа обе јединице су продужиле према Венчанима, где се окупила већа четничка групација. После борбе
код Венчана и разбијања четника Космајци су се вратили
на свој терен. На пролазу нроз космајски срез њих су изненада код Дучине напали четници. Борба је била кратка.
Већ од првих мина из партизанског бацача четници су почели да беже.
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Крајем јула Младеновачки окружни комитет КПЈ припремао је окружно партијоко саветовање на коме је требало
да се размотри ситуација и одреде најпречи задаци за будући рад. Саветовање је одржано 3. и 4. августа, под руководством секретара Окружног комитета КПЈ Драже Марковића. У то време позадинске организације у округу су
се биле потпуно учврстиле ;и постале одлучујући фактор на
терену упркос непријатељском терору. Нарочито је у том
погледу било значајно учвршћење народноослободилачких
одбора по срезовима и селима. После мајског састанка окружног НОО, на коме је, између осталог, предвиђена реорганизација грочанског среског НОО и формирање СНОО у
младеновачком и посавском срезу, осетило се брзо сређивање
организација власти. Поред постојећих среских одбора у
Подунављу и грочанском срезу, 40 у априлу је формиран и
срески одбор од 4 члана у космајском срезу. 41 Формиран је
такође и СНОО за јасенички и великоорашки срез,42 а половином јуна и СНОО за младеновачки срез. 43 Орески одбор
није постојао у посавсковрачароком орезу, али је и тамо Среско партијско повереништво, уз помоћ ОК КПЈ, већ било
образовало НОО у 7 села. Тако је, поред разбијања великог
броја НОО четничким терором, почетком августа у целом
округу било око 40 месних НОО и 7 пододбора са око 200
чланова.
Али и тамо где су месни НОО страдали постојала су
јака упоришта, тако да практично у округу окоро није било
села у коме није био развијен пропагадно-политички рад.
Штавише, по селима космајског, грочаноког, подунавеког,
јасеничког и младеновачког ореза која се налазе између
пруга Београд—Мала Крсна—Велика Плана и Београд—Ниш
народна власт је била скоро легална. Уз помоћ позадинских
војних десетина, села су се бранила од четника а када су
наилазиле њихове веће јединице, народ је бежао у поља и
шуме.
Поменуте железничке пруге представљале су тих дана
„границу" између партизанске и четничке „територије". Чет40
Срески одбор у Подунављу сачињавали су: Миливоје Павковић Чича, Павле Лукић, Војислав Вучковић и Живадин Радојевић.
Срески одбор у грочанском срезу сачињавали су: Светозар
Милићевић, Ђура Стојковић, Михајло Николић, Александар Марковић Лека . . .
41
Први чланови СНОО у срезу космајском били су Чедомир
Нсхвичић, Мирко Пандуровић Лаза, Ђура Јовановић и Живота Јовичић.
41
Први СНОО сачињавали су Бранко Каггић, Воја Јеремић и
Милета Стојаноеић.
45
Чланови првог СНОО: Павле Блажић Срета, Павле Јованчев,ић, Велимир Савић, Мића Вујичић, Раја Дамњановић и Драгиша
Чокић.
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ници су се усуђивали да је пређу само по дану, и то са
јачим снагама. Мање њихове јединице разгониле су позадинске војне десетине, које су ноћу редовно прелазиле пругу
и припуцавањем узнемиравале четничке штабове. Слична
ситуација је била и даље према Космају и Посавини, тако
да су се четници држали углавном око Београда у врачарско-поеавском и грочанском срезу. С обзиром на то и
задаци који су одређени закључцима окружног партијског
саветовања предвиђали су „слободније приступање пријему
нових чланова у Партију", појачавање како теоретског рада
у партијским комитетима и руководствима, тако и пропагандног рада на терену. Сва среока руководства, према
закључцима овог саветовања, морала су унапред израдити
план политичких конференција које је требало да у одређеном периоду одрже по селима. Био је то важан закључак који је постепено уклањао дотадању стихију, праксу политичких радника да првенствено организују акције против
четника а политички рад обављају узгред. У закључцима је
посебно подвучена потреба да се све организације заложе
на мобилизацији нових бораца у партизане и сакупљању
помоћи и оружја за одред. Како су тих дана по повратку
са Копаоника четници понова почели насилну мобилизацију
по селима, на саветовању је закључено да се политичком
активношћу и војним акцијама одреда и позадинских десетина, ова мобилизација мора у потпуности онемогућити.
Окружно партијеко саветовање, паред измене искустава, било је веома важно и у погледу усмеравања кадрова
на терену на извршавање најпречих задатака. У то време
се у младеновачком округу на разним задацима и у разним
форумима налазило око стотину партизана — партијских
радника. Одређујући практичне задатке, закључци саветовања су истовремено били и упутство војном и политичком
руководству одреда. Поред овог саветовања, обиласка терена и упутстава за рад кроз преписку са ереским партијским руководствима, Окружни комитет је и даље настојао
да се што већи број руководилаца оспособи на политичким
курсевима. Преко лета курсеви су одржавани крај самог
Смедерева у виноградима, где су у ту сврху била изграђена
и склоништа. Ту у непосредној близини окупатора курс је
био добро обезбеђен, па ипак, приликом једног савезничког
бомбардовања, курсисти умало нису страдали од љотићеваца који су били избегли из Смедерева.
Делујући према закључцима августовског партијског
саветовања, Космајски партизански одред је у августу наставио да разбија четничке групације у округу и да спроводи
истовремено и друге акције које су онемогућавале рад окупаторске управе и реквизицију за Немце. Одред је тада бројао 250 бораца подељених у два батаљона. Ноћу између
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4. и 5. августа нападнути су четници у селу Дубони. У борби
је погинуло 25 четника. Шестог авгуета вођена је већа борба
код Малог Орашја. Четници су лонова потучени и протерани.
Од Орашја Космајски одред се упутио према Малом
Пожаревцу а одатле у Влашку, где је 8. августа увече демолирао олштинску зграду и одржао велики збор. Сутрадан
су спаљене вршалице у Селевцу, а дан касније вршалице и
општинска архива у Азањи. Из Азање одред се упутио према
Добром Долу, где је 11. августа растерао четнике и епалио
вршалице а затим преко Селевца продужио у Суводол и
ту 12. августа одржао велики збор. Сутрадан је одржан збор
и у Бинавцу, а затим се одред преко Друговца и Малог
Орашја упутио према Дубони, где се састао са Другом шумадијском бригадом. Бригада и одред су 15. августа прешли
пругу и преко Амерића и Кораћице кренули према Космају.
У Кораћици је извршен напад на четнике. У борби је погинуло 9 и заробљен један четник. Партизани су затим запалили вршалице и кренули према Космају. На падинама
Космаја бригаду и одред су напали Немци и недићевци.
Пошто су Немци били наоружани тенковима, у току борбе
одлучено је да се продужи кретање правцем Рогача—Раниловић. Непријатељ ее такође повукао и партизани су се
идући дан задржали на простору између Раниловића и Велике Иванче, где је одржана приредба за народ и борце.
Раздвојивши се од бригаде, Космајеки одред је од Стојника (Пустог) прешао у Ковачевац и 18. августа по подне
напао четнике у Великој Крони. Непријатељ је разбијен.
Погинула су 4 а заробљено 11 четника и запаљено је 9
вршалица. Одатле је одред продужио према Малом Пожаревцу, где је 20. августа примио 100 нових бораца. Прешавши
друм и пругу, одред се сутрадан задржао између Парцана
и Губеревца. По подне је примећено кретање непријатеља
по Парцанеком вису. Одред се одмах развио за борбу. У
краћем окршају Немци и жандарми су натерани у бекство
а немачка теренека — штабска ксла су запаљена.
Трпећи поразе у овим борбама, непријатељ се на већем
делу територије младеновачког округа повлачио у градове
и околину. Четници су још увек као овоја упоришта држали
једино неке крајеве северно од железничке пруте Београд—
—Мала Крсна и нека мања упоришта на периферији округа.
Због тога је по задатку Окружног комитета Космајски одред
22. августа прешао у грочански срез да тамо растера четнике
и ликвидира њихова упоришта на том подручју. Рано у
свитање, подељени у три колоне, лартизани су ушли у Дражањ и напали већу групу жандарма и четника који су
обезбеђивали вршалице. После краће борбе непријатељ је
протеран из села. Погинуло је 4 четника, 3 су заробљена и
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стрељана а 1 заробљени четник је пуштен. Партизани су
запленили један пушкомитраљез и нешто муниције. Пошто
је у селу запаљено 6 вршалица, одред је продужио за непријатељем у правцу Пудараца. Ту су такође запаљене две
вршалице и заробљена и стрељана два четника. На пролазу
према Камендолу партизанску колону су и са једне и са
друге стране напале четничке јединице. Штаб одреда је
одмах развио један батаљон десно а други лево од правца
кретања. У получасовној борби обе четничке групе су разбијене. Погинуло је 6 а рањен већи број четника.
Око 10 часова пре подне одред је стигао на Маџарску
раван, између Камендола и Сеоне. На овим положајима партизани су остали до 13 часова, када су пристигле нове снаге
Немаца, љотићеваца и четника. Далеко бројније непријатељске снаге засуле су партизаноке положаје минобацачима.
Штаб одреда је одмах наредио јуриш. Борба се претворила
у жестоки окршај. Под кишом митраљееке ватре, засипани
експлозијама мина, борци су избили на непријатељске положаје. Скоро пуна два часа смењивали су се јуриши и
паљба око сваког заклона, бедема, путељка, врзине. Најзад
је непријатељ почео да бежи. Групице непријатељских војника борци су гонили све док се нису расуле по кукурузима. Партизани су се затим вратили на своје положаје.
На Маџарској равни непријатељ је изгубио 36 војника
а имао је и велики број рањених. Космајски одред је такође
имао знатне губитке — погинуло је 5 а рањено 6 бораца.
Пошто су уз војничку почаст сахрањени изгинули партизани крај Сеоне, одред је кренуо према Водњу. Када је
избио изнад села, новопристигле непријатељске јединице су
отвориле ватру од Живковаца. Сељаци су обавестили партизане да се и у Водњу налази око стотину љотићеваца.
Одред се одмах развио за борбу, али док су партизани стигли, Јвотићевци су из Водња побегли у Коларе.
Увече око 19 часова партизанска колона је стигла до
Петријева изнад Смедерева. Ту је извршен напад на једну
групу од стотину четника. Поеле краткотрајне борбе у којој су погинула петорица четника, остали су побегли из
села.
Овај партизански „поход" кроз села која су четници
сматрали својом „базом" био је велики морални али и војнички ударац за непријатеља. У току тог једног дана погинуло је 56 непријатељоких војника. Међу онима који су
побетли из борбе било је доста рањеника. Партизани су
између осталог запленили 4 машинке, 1 пушкомитраљез, 2
лака италијанска митраљеза („Бреде"), 1 холандски митраљез, 20 пушака, око 2000 метака, 3 револвера, нешто бомби
и друге опреме. Али ни губици Космајског одреда нису били
мали. Погинуло је 6 бораца, међу којима политички комесар
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одреда Стева Стојић Божа, металски радник из Београда.
Тешко је био рањен и касније умро командант Другог батаљона
Крста Иванчевић Стева. Четири борца су теже а један лакше рањени. Теже рањене борце партизани су са болничарком оместили у Сеони на лечење. Али када је одред отишао
даље у Подунавље, њих су издајом заробили љотићевци и
по наређењу свог команданта Вука Влаховића, стрељали на
. улазу у село Липе.
Космајски одред је затим прешао пругу и наставио
покрет кроз подунавска села, одржавајући уз пут зборове,
на којима су се пријављивали нови борци у партизане. У то
време лозадинске организације су по директиви Окружног
комитета, увелико прекопавале друмове, сеоске путеве и
исписивале на све стране пароле о народној власти и Народноослободилачкој војсци. Нарочито су масовне акције извођене у младеновачком и подунавоком срезу, у њима је
редовно предњачила омладина. У извештају младеновачког среског скојевског руководства упућеном 23. августа
Окружном комитету СКОЈ-а између осталог пише:
. . . „Расположење је више него одлично. Народ се
такорећи не одзива позиву за мобилизацију, чак села
Амерић и Кораћица, у којима четници имају још једино
потпоре, не одазивају се позиву за мобилизацију. Сва
села се спонтано сама од себе дижу у борбу. Наоружавају се, хватају сами сељаци четничке курире, чаркају се са четницима. У селима до пруге може се очекивати општи народни устанак. Терор четника је попустио. За последњих недељу дана заклали су на
интернационалном друму сина Милићевић Радивоја из
Влашке, затим су похапсили 7 сељака из села Р а ј ковца, тукли и отерали са собом. У еелу Границама
запалили су кућу, пребили жену Ђуре Бајића а он је
побегао . . . Наше акције: 16. о.м. секли смо бандере на
нишкој прузи узаном колосеку и на интернационалном
друму. Возови нису радили 5 чаоова. Затим смо упалили
вршалице у селу Границама."
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије — нерегистрован).
Потпун неуспех четничке мобилизације и војне акције
које је омладина изводила на све стране присилили су четнике да учине лоследњи покушај да би разбили партизанске снаге у овом округу. На прузи Београд—Ниш окупило
се неколико хиљада Немаца, љотићеваца, жандарма СДС и
четника. Крајем августа блокирани су сви срезови источно
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од интернационалног друма и пруге Београд—Ниш. У извештају младеновачког среског руководства СКОЈ-а упућеном
ОК СКОЈ-а младеновачког округа пише између осталог:
. . . „24. августа непријатељ је сконцентрисао све
снаге, враћени су и они који су били доле на Копаонику, и сви чупавци у нашем срезу из Шумадије. Било
их је око 5000. Онда су блокирали скоро срез младеновачки, грочански, један део космајског среза, један
део јасеничког, блокирали су скроз пругу од Смедеревске Паланке до Рипња . . . Комора је била у Младеновцу. Ту су били 4 дана онда су сви жандарми, добровољци и Немци све снаге које су имали бацили против
наших онага".
(Оригинал у Институту за историју радничког покрета Србије, нерегистрован).
Космајски одред се тако нашао у средишту блокиране
територије, где ,се понова очекивала испорука оружја од
савезника. Непријатељска блокада је трајала 4 дана. За то
време јаке непријатељске јединице претресале су опкољену
територију. Са Космајским одредом до сукоба је дошло истога дана када је почела блокада. Партизани су разбили једну
групу смедеревских четника код Луњевца, а 25. августа вођена је борба код Друговца са Омедеревским четничким
корпусом и Гардијском летећом бригадом Николе Калабића.
Петоструко јаче непријатељске снаге потпуно су опколиле
одред. Док би партизани разбили једну групацију, са друге
стране је присшзала друга. Непријатељ је ипак претрпео
тешке губитке — погинуло је 30 а рањено око 40 четника.
Калабићева елитна бригада била је разбијена. Нису били
мали ни партизанеки губици. Разгонећи четнике погинуло
је 8 а рањено 10 бораца. Сутрадан је понова дошло до
борбе између Друговца и Суводола у којој је погинуло 20
четника. Али овај сукоб тиме није био завршен. Четници
су стално довлачили нове јединице. Поред Смедеревског четничког корпуса и Калабићеве бригаде пристигли су делови
Опленачког и Космајског четничког корпуса. По подне 27.
августа непријатељ је напао Космајски партизански одред
између Друговца и Селевца, скоро десетоетруко јачим снагама. Развила се огорчена борба у којој су обе стране претрпеле велике губитке. Погинуло је 38 и рањено 26 четника
а од партизана 11 је погинуло и 14 рањено. Космајски одред
се тога дана нашао у врло тешкој ситуацији. Водећи борбе
у покрету и разгонећи јуришима непријатељске јединице,
које су стално придолазиле, поједине чете еу изгубиле везу
са главнином, па су продужиле покрет према младеновач-
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ком срезу. Због овог раздвајања појединих чета увече је и
главнина била принуђена да се повуче из борбе.
Док су се ове борбе водиле у Подунављу, у коомајском
срезу се налазио батаљон Београђана који је прешао преко
Саве из Срема. Након краћег задржавања око Космаја, Београђани су кренули лрема Подунављу да се састану са одредом. Али пробивши непријатељоку блокаду код Поповића,
батаљон се и сам нашао у незавидној ситуацији. Око шуме
у којој је предањивао крај села Дубоне кретали су се на
све стране стрељачки стројеви недићеваца и четника. Због
тога је одлучено да се, са једном четом Космајског одреда
која му се ту прикључила и позадинским десетинама из
Дубоне, Шепшина, Сенаје и Малог Пожаревца батаљон пробије кроз блокаду назад према космајском срезу.
Ноћу 27. августа извршен је напад на непријатељске
положаје код Ђуринаца. У тешкој једночасовној борби партизани су разбили непријатеља и изашли из обруча. Приликом пробоја погинуло је десетак жандарма и четника. Партизани су запленили нешто оружја и муниције али су и они
имали теже губитке — погинула су 4 борпа.
У борбама са Космајеким лартизанским одредом у Подунављу и са батаљоном придошлих из Срема, код Поповића
и Ђуринаца, непријатељ је изгубио око стотину војника а
преко 60 је рањено. Велике губитке су имали и партизани.
У свим овим борбама погинула су 23 а рањена 24 борца. Па
ипак, оно што је било најбитније — непријатељска очекивања остала су неиспуњена а губици у борбама довели су до
новог осипања и дезертерства у четничким редовима. Повлачећи се у Младеновац, Јагњило и Међулужје, озлојеђене
четничке колоне су понова извршиле многе злочине у младеновачком срезу. По селима су батинали већи број људи а
15 су заклали уз пут у њивама и шумарцима. Чак и у селима
која су до тада сматрали својим упориштима четници су
палили куће оних који су побегли из борбе. Тако је само у
Рајковцу крај Младеновца крајем августа запаљено 6 кућа.

Блокада пруге Београд—Ниш била је последња велика
акција коју је непријатељ предузео према партизанима у
Шумадији. Четници су се после тога повукли у градове и
оближња села. Од немачких команди примљене еу веће количине оружја и муниције, па су четничке бригаде поново
предузеле „оппггу мобилизацију".
Крајем августа позадинске организације у крагујевачком и младеновачком округу биле су ангажоване организовањем конференција, зборова и сакупљањем нових бораца
који су масовно из села и градова кретали у партизане. По
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селима су раскопавани путеви и исписивани поздрави и добродошлице Црвеној армији и Народноослободилачкој војсци. Најуспешнију акцију извршила су ореска руководства
у младеновачком и коемајском срезу. У току ноћи 27. и 28.
августа пароле су исписане дуж целог интернационалног
друма од Јагњила до Раље. Крајем августа ОК КПЈ за
Младеновац а половином септембра и Крагујевачки окружни
комитет издали су летке у којима се народ позива у борбу.
У овим лецима упућен је „последњи позив" и „заведеним
четницима и недићевцима" да напусте непријатељске редове
и приступе партизанима.
Из Подунавља Космајски одред се пребацио према Коомају. У Стојнику (београдском) се састао са Другом шумадијском бригадом и са њом учествовао у разбијању четника
код Рудоваца.
После ове борбе извршене су мање кадровске измене
у Окружним комитетима за Кратујевац и Младеновац као
и у штабу бригаде. Дотадањи политички комесар бригаде
повучен је на рад у ОК за Крагујевац. Писмом од 24. августа
којим је Душан Петровић Шане обавештен о кооптирању у
Биро ПК КПЈ за Србију. Истим овим писмом ПК је јавио
да Друга шумадијска бритада треба да носи назив 21. српска ударна НО бригада.
Друга шумадијска бригада и Космајски одред су се тих
дана кретали редовно дању и одржавали зборове по селима.
После борбе у Даросави, партизани су код Друговца провели
целу једну ноћ очекујући оружје од савезника. Непознати
авион кружио је изнад упаљених ватри али оружје није
бачено. Бригада и одред су наредних дана продужили да
одржавају зборове по селима на којима су се у партизане
јављали нови борци. Одржано је неколико веома успелих
зборова око Младеновца, у Подунављу и Јасеници. Један од
најуспелијих био је збор у Азањи, на којем је говорио и
Душан Петровић Шане.
Позадинске организације су у овом периоду такође
организовале многобројне препаде на четничке јединице. Самостално су ноћу разоружавале и разјуривале четничке
сеоске страже, припуцавале на присилно мобилисане сељаке
који су пошли да се јаве четничким командама и враћали
их кућама. Половином августа једна партизанска петорка
ушла је у Рипањ недалеко од Београда преобучена у четничка одела. Позвали су на „састанак" равногорски одбор и
тројицу најистакнутијих четничких сарадника одвели са
собом. Акција је изведена на терену где се кретао штаб
Авалског четничког корпуса. Оваква активност „у позадини"
уносила је још већу забуну и деморализацију у непријатељске редове.
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Почетком септембра Друга шумадијска бригада је имала
већ 500 а Космајски одред 300 наоружаних и око 800 ненаоружаних бораца. За тако велики број новопридошлих није
се могло брзо запленити оружје, а из села и околних градова
стално су пристизале нове групе у којима је тек понеко био
наоружан. Космајски одред је због тога био присиљен да
улази само у оне сукобе у којима се могло доћи до оружја.
Окупљене око градова, непријатељске јединице су првих дана септембра углавном вршиле повремено изненадне
препаде. Четничка „општа мобилизација" овога пута није
имала никакве изгледе. Позвани у „војску" одлазили су у
партизане или су се скривали око села. У неким срезовима
су због тога четници били принуђени да „до даљег" врате
кућама и мали број оних који су се јавили на „позив".
У августу и септембру територију централне Србије
све чешће су почели на надлећу „партизански" авиони. После савезничких бомбардовања Београда, Смедерева и других
места, ови окретни апарати су са ванредном прецизношћу
изненада долетали иза брда, скоро „из кукуруза" и заеипали
митраљеском ватром, топовским гранатама и бомбама немачка складишта и друге објекте. Половином августа нападнута је фабрика штофа „Теокаровић" у Параћину, крајем
августа оштећен је железнички мост на Великој Морави.
Првог септембра по подне ови авиони су се појавили над
Младеновцем. Прелећући изнад интернационалног друма и
пруге, они су митраљирали немачке камионе и железничке
композиције. У Влашком Пољу су запалили 1 камион и
убили 2 а ранили 3 немачка војника. Сутрадан увече авиони
су се понова појавили изнад Младеновца. У вароши су ватром из митраљеза запалили тенковску радионицу, бензински резервоар и неколико тенкова и камиона. Летећи даље
према Београду, они су у Влашком Пољу убили 2 и ранили
2 немачка војника и изрешетали једну композицију, уништили локомотиву и растерали четнике који су окупљали
сељаке на мобилизацију. Северније код Раље запаљено је
неколико камиона и оборена су 3 немачка авиона. Гледајући
у авионима веснике блиског краја окупације, људи су са
одушевљењем препричавали њихове подвиге, уверавајући
да су „својим очима видели како излећу из кукуруза".
Сељаци су их прозвали „кукурузарима", тврдећи како им
је пилот „махнуо руком" и домишљали се ко би то из околине од „познатих" могао да буде у „партизанској авијацији".

