
ПОГОВОР 

О народноослободилачкој борби и народној револуцији 
како у Југославији, тако и у Србији прилично је писано. Обја-
вљени су многи зборници докумената и написано је више на-
учно-истраживачких радова. Затим, прикупљено је и забеле-
жено врло много сећања преживелих бораца и учесника 
народноослобадилачке борбе. Но и поред свега тскга до сада није 
дат један шири и детаљнији преглед развоја народноослободи-
лачке борбе у Орбији. 

Поводом прославе 20-годишшице устанка народа Југосла-
вије, одбор за прославу у Србији дао је иницијативу да се 
напише један хронолошки преглед развоја ослободилачке борбе 
и револуције у Србији без претензија да то буде и научни рад. 
У том циљу образован је посебан Редакциони одбор у овом са-
ставу: Антуновић Риста, Бабовић Спасенија, Васиљевић Живан, 
Јовићевић Павле, Лазаревић Сава, Лековић Воја, Марковић 
Дража, Минић Милка, Петровић Душан, Радовановић Милија, 
Релић Петар и Хасанагић Едиб. 

Редакциони одбор организовао је рад на писању ове пу-
бликације, која ће се појавити у више књита. 

Да би се олакшао рад на писању, одлучено је да се пишу 
прегледи борбе по ратним окрузима, с тим да се неколико су-
седних ратних округа обједини у једну ширу територијалну 
целину. У том смислу цела територија Србије подељена је на 
осам подручја: Београд са најужом околином, централна Ср-
бија (Крагујевац, Светозарево, Пожаревац, Смедерево, Аранђе-
ловац), јужна Србија (Ниш, Лесковац, Крушевац, Врање, Про-
купље, Пирот), западна Србија (Ваљево, Шабац, Краљево, Чачак, 
Титово Ужице), источна Србија (Зајечар, Књажевац, Неготин, 
Бор), Војводина, Косово и Метохија и Санџак. 

То значи да ће се преглед развоја народноослободилачке 
борбе у Србији штампати у осам књига. За оваку кшигу обра-
зован је посебан редакциони одбор. 

Редакциони одбори арганизовали су рад на прикупљању, 
сређивању и обради материјала преко окружних и среских гру-
па. Окружне групе обрађивале су добијени материјал који су 
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прикупљале и сређивале среске односно општинске групе сарад-
ника. Добијени материјал од среских и општинских група 
окружне групе о&рађивале су тематоки у виду елабората или 
су га само хронолошки сређивале. На основу ових материјала 
и других извора сачињени су хронолошки прегледи народно-
ослободилачке борбе у појединим крајевима Ср&ије. 

Редакциони одбори су на многобројним састанцима својим 
примедбама и оценама учинили да текстови ових прегледа до-
бију своју дефинитивну, завршну физиономију и садржину, 
настојећи нарочито на утврђивању веродостојности података. 
Тиме су пружили велику помоћ друговима који су ову прикуп-
љену грађу обликовали у једну целину и у оваквом облику 
припремили је за штампу. 

На овом послу, који је био врло широко организован. било 
је ангажовано око 500 сталних сарадника (политичких, друштве-
них, културних радника и историчара), а сарађивало је или по-
магало у раду и више институција: Завод за раднички покрет 
Србије, Историјски архив ПК Војводине, Историјока комисија 
ОК Космета, срески државни архиви, завичајни музеји, срески 
редакциони одбори за писање хроника из народноослободилачке 
борбе. 

Најозбиљнија тешкоћа у целом овом раду долазила је 
отуда што недостају многи архивски документи, а сећања нису 
увек била поуздан извор. 

Саобразно територијалној подели, појављује се сада и 
осам оваквих прегледа — свако подручје има свој преглед на-
родноослободилачке борбе. Ови прегледи улазе у едицију под 
заједничким називом „Србија у народноослободилачкој борби". 
Едиција, према томе, представља једну јединствену целину у 
којој је дат целовит преглед збивања и догађаја у Србији за 
време рата. Међутим, и сгвака поједина кшига чини за себе једну 
целину — преглед ослободилачке борбе на одређеном подручју. 

Поред тога што ће први пут дати шире и оређеније инфор-
мације о народноосло&одилачкој борби у Србији, ова едиција по-
служиће свакако као грађа за исцрпнија научна истраживања. 

За писаше ове кшиге било је потребно да се прикупе по-
даци о много&ројним догађајима о којима није остало довољно 
аутентичних докумената да &и се на основу ших целовитије 
пратио развитак народноослободилачког покрета у централној 
Србији. Оно што се сачувало као штампани материјал или пре-
писка између партијских руководстава, односно између поједи-
них војних јединица, као и у архивама заплешеним од неприја-
теља требало је упоредити са сећашима учесника. Треба рећи 
такође, да се ни из сећаша често нису могли добити потпуни 
подаци било због тога што је одмакло време, било што су сами 
услови илегалног рада ретко пружали прилику појединцу да са-
гледа целовито одређени догађај. Као основна грађа коришћени 
су материјали и реконструкције о раавитку покрета које су при-
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премиле окружне групе. Ови материјали се налазе у Институту 
за историју радничког покрета Србије: 

1. Историјска грађа о развитку НОП-а у крагујевачком 
округу на којој су радили: Благоје Стокић, Радослав Јовановић, 
Драгољуб Петровић, Александар Минаковић, Миливоје Петровић 
и Андра Милановић. 

2. Историјска грађа о развитжу НОП-а у аранђеловачком 
(односно касније крагујевачком) округу на којој су радили: 
Илија Јовановић Лала, Миливоје Станковић, Живомир Несто-
ровић, Радивоје Ћусловић, Славко Зечевић, Милорад Прокић. 
Ђорђе Ђурић, Миша Марковић и Даница Ризнић. 

3. Материјал о развитку НОП-а у младеновачком округу 
на коме су радили: Љубомир Живановић Брка, Александар Ви-
торовић Цига, Светомир Костадиновић Станко, Божидарка Дам-
њановић Кика, Милорад Симић Жарко, Родољуб Андрић Роде, 
Драган Димитријевић Бели, Петар Муњас и Павле Блажић. 

4. Историјска грађа о развитку НОП-а у Посавини и Там-
нави на којој су радили: Јован Пенчић, Милорад Дрењанин, 
Павле Петковић, Андрија Мазињанин, Миладин Ивановић и 
Богољуб Танасијевић. 

5. Материјал о развитку НОП-а у пожаревачком округу 
на коме су радили: Александар Саша Марковић, Мома Марко-
вић, Паун Шербановић, Богољуб Стојановић, Света Станојевић, 
Никодије Сретеновић, Владимир Пешић и Душан Лазаревић. 

6. Историјска грађа о развитку НОП-а у Поморављу на 
којој су радили: Бошко Живановић, Дамњан Поповић, Миодраг 
Јовановић и Добривоје Бошковић. 

7. Материјал о развитку НОП-а у доњем Поморављу на 
коме су радили: Зага Стоиловић, Света Ђурић и Гордана Мајсто-
ровић. Коришћена је и књига Вите Цветковића „Извештај пише 
ко преживи". 

Велику помоћ у сакупљању података пружиле су дру-
штвено-политичке скрганизације ошнтина и срезова на овом 
подручју. 

Напоредо са писањем ове књиге сакупљена историјска гра-
ђа послужила је и за писање других публикација, чланака и хро-
ника устанака појединих крајева централне Србије. Тако су се у 
међувремену појавиле хроника о пожаревачком округу „1200 
дана", „Први шумадијски партизански одред", „Поморавље у 
НОБ 1941—1945" и друге. 

У току писања ове књиге материјали које су припремиле 
окружне групе допуњени су и кориговани подацима накнадно 
сакупљеним од појединаца који су учествовали или стицајем 
околности могли дати аутентичне чињенице о одређеном дога-
ђају. Коришћена су документа Војно-историјског института, 
Института за истарију радничког покрета Србије, Института за 
изучавање радничког покрета а такође и разне публикације, 
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књиге и написи као што су: „Зборник докумената о НОР-у 
југословенских народа", „Хронологија ослободилачке борбе на-
рода Југославије 1941—1945", „Устанак народа Југославије 1941", 
едиција „Архив" са публикованим документима из доратног и 
ратнот периода о активности КПЈ, „Записи из ослободилачкот 
рата" Родољуба Чолаковића, „Дневник" Владимира Дедијера, 
„Дневник 1941" Драгојла Дудића, „За Титом" Чедомира Минде-
ровића, „Ослободилачки рат народа Југославије 1941—1945", 
„Београдска операција" као и зборници говора и написа истак-
нутих руководилаца КПЈ и НОП-а. 

Од велике користи за реалније оцењивање и тачност по-
датака биле су усмене и писмене примедбе које су на текстове 
књиге стављали чланови Редакције и група за обраду материјала 
по појединим подручјима, као и многи другави који су били 
учесници и руководиоци покрета у овим крајевима централне 
Србије. 
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